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ÖNSÖZ

Mülkiyeliler Birliği'nin 1986 Genel Kurulu’nda, Siyasal Bilgiler Fa
kültesi'tıin görevi olan ancak yerine getirilmeyen bir konunun fakültemiz
den ayrılan öğretim üyelerine "Armağan" hazırlanması konusunun, Mül
kiyeliler Birliği Vakfınca üstlenileceği yolunda söz vermiştik.

"Cahit Talaş’a Armağan" bu dizinin üçüncü kitabım oluşturmakla
dır. Sayın Prof. Dr. Cahit Talaş; 27 Mayıs 1960 D evrimi'nin Çalışma 
Bakam'dır, Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü'niin geliş
mesini sağlayan başıdır, 12 Mart Darbecilerinin boy hedefidir, 12 Eylül 
Darbesinden sonra başlayan YÖK uygulamaları sırasında onurla fakül
teden ayrılan hocalarımız arasındadır.

Bu süreç, Sayın Hocamızı bir sürü sözcükten daha iyi anlatmaktadır. 
Kendini sürekli yenileyen, aydın olmanın tüm gereklerini yerine getirme
ye çalışan, dürüst, yurtsever bir insanın öyküsüdür, bu. Sayın Talaş, gü
nümüzde de her türlü ileri, halktan yana tavrın içinde, ödünsüz savaşımı
nı sürdürüyor.

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin toplumda saygın, çağdaş bir öğretim 
kurumu haline gelmesinde çok büyük katkıları olan öğretim üyeleri kuşa
ğının temsilcilerinden biri olan Sayın Prof. Dr. Cahit Talas'a, öğrencileri 
olarak borcumuzun küçük bir kısmını, bu "Armağan" ile ödemeye çalış
tık. Bununla yaşamımız boyunca onur duyacağız.

Bu yapıtı yayına hazırlayan Sayın Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’ya, Sa
yın Prof. Dr. Mesut Giilmez’e ve Birliğimiz Genel Sekreteri Sayın Ülkü 
Orbay'a, bu Armağan'a katkıda bulunan değerli öğretim üyelerine ve 
araştırmacı yazarlara yaptıkları katkı, gösterdikleri özen ve emekleri için 
Vakfımız adına teşekkür ediyorum.

Alper AKTAN  
Vakıf Başkam





DERLEYENLERİN ÖNSÖZÜ

Akademik Unvanların ulûfe gibi dağıtıldığı, ülkenin önde gelen zen
ginlerinin ve askeri müdahalelerin baş sorumlusu komutanların siyah 
profesör cüppeleri giydirilerek ödüllendirildikleri bir dönemde, MÜLKİ
YELİLER BIRLİĞİ'nin başlatmış olduğu armağanlar dizisi, karanlığın 
sessizliğini yırtan onurlu bir direniş türküsü gibi yankılanmıştır.

Bu dizinin yeni ve değerli bir halkasının Sayın Prof. Dr. Cahit TA
LAŞ'ın adı etrafında gerçekleştirilmiş olması, pek çok açıdan üzerinde 
durulmaya değer anlamlar ve çağrışımlar esinlemektedir.

TALAŞ Hoca, ülkemizin yakın tarihi boyunca belirmiş olan önemli 
dönüm noktalarının her birinde, toplumun belleğinde ve vicdanında deği
şik yönlerden yer etmiş olayların ve gelişmelerin içinde bulunmuştur: 27 
Mayıs'da Bakandır. 12 Mart'ta, gülünç iftiralara başvurularak iğrenç 
suçlamalara uğratılan demokrasi yanlısı aydınlar safındadır. 12 Eylül'de 
de, ülkenin ve üniversitelerin içine düşürüldüğü dıırıım karşısında duydu
ğu tepkiyi, yıllarım verdiği öğretim üyeliği mesleğinden istifa ederek or
taya koyanlar arasındadır... Bu değişik deneyimlerin tümünün, değişme
yen bir sonucu görülmüştür: Hocamız, bunların her birinden inançları 
daha da bilenmiş olarak çıkmış ve üstün görev bilincinin gereklerini 
onurla yerine getirmeye devam etmiştir.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ, bu derlemenin gerçekleşmesine öncülük 
etmekle, yalnızca değerli bir bilim adamı olarak değil, aynı zamanda ya
şantısının tüm diğer alanlarında da daima güçsüzlerin ve haksızlığa uğ
ramış olanların yanında yer alarak adeta doğuştan sosyal politikacı ol
duğunu kanıtlamış seçkin bir mülkiyeliye olan borcumuzu yerine getirme
mizde unutulmaz bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, genel başkan Al
per Aktan'a ve derleyenler kurulunun aktif bir üyesi gibi bu yayının orta
ya çıkmasına emek vermiş olan Ülkü Orbay başta olmak üzere, tüm Bir
lik yönetim kurulu üyelerine yürekten teşekkür ederiz.

Ayrıca katkıda bulunan yazarlara da teşekkür borçluyuz.
Bu Armağan'ın, Prof. Dr. Cahit TALAS'ın yeri doldurulmaz hizmet

lerine yeni bir hız katması dileğiyle...

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI 
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ
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BİRİNCİ BÖLÜM

CAHİT TALAŞ: YAŞAMI VE ETKİNLİKLERİ





CAHİT TALAS İLE SÖYLEŞİ - YAŞAM ÖYKÜSÜ

Görüşenler: Alpaslan IŞIKLI 
Mesut GÜLMEZ

ALPASLAN IŞIKLI- Sayın hocam sizinle uzun yıllar öğrenciniz 
olarak, asistanınız olarak, daha sonra başka şekillerde birlikteliğimiz ol
du. Bu olanağın bana verdiği bir gözlemimi ortaya koyarak ilk sorumu 
belirlemek istiyorum: Siz sadece akademik uğraşınız olarak değil, karak
terinizin bir özelliği olarak sosyal politikacısınız. Bunu şu anlamda söyle
mek istiyorum; Nerede bir yoksul, nerede bir zayıf, nerede ihmal edilmiş 
bir insan görseniz onunla ilgilenmeyi, onunla dayanışma içinde olmayı, 
onun sorunlarına çözüm bulmayı karakterinizin bir özelliği olarak hisse
dersiniz, bu yönde çaba gösterirsiniz. Acaba siz bu karakter özelliğiniz
den dolayı mı sosyal politika alanını seçtiniz, yoksa bir sosyal politikacı 
olduğunuz için mi karakteriniz böyle bir yapılanma gösterdi? Bunu be
lirleyerek isterseniz sohbetimize başlayalım.

CAHİT TALAŞ- Evet, ilginç bir soru. Daha çok bu konuda şunu 
söyleyebilirim: Karakterim böyle; toplumda zayıf ve her zaman gereksi
nim içinde yaşayan, çeşitli biçimlerde haksızlıklara uğramış olan insanla
ra çok ilgi duydum. Bu ilgim zaman içinde gelişti ve sosyal politika da
lındaki çalışmalarım karakterimin bu yanını pekiştirdi. Böylece, içimden 
gelen bir duygu ile başladı sosyal politikaya yatkın çalışmalar yapmak ve 
böyle gelişti. Ama burada yalnız karakterimin etkisini söylemek belki ye
terli olmayabilir. Annem ve anne tarafım, babam, bu konularda benden 
önce çok duyarlı insanlardı. Belki onlardan bu duygu bana da yansıdı ve 
aile içinde karınca kararınca, mahallede, yakınlarımızda ve özellikle 
muhtaç insanlarla hep meşgul olduk. Aile yapımız böyle gelişti. Aile 
içinde benim de bu yapıya katkım çeşitii biçimlerde oluştu ve bütün yaşa
mım boyunca olabildiğince sürdü.

Sosyal politikaya ilgi duyuşum, zaman içinde, özellikle Mülkiye'ye 
girdikten sonra daha da ileriye gitti. Mülkiye'yi bitildikten sonra Maliye 
Bakanlığı tarafından dışarıya gönderildiğimiz zaman, hem Fransa'da,
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hem İsviçre'de işçi kesimleriyle temaslarım oldu. O zamanlar daha henüz 
bu ülkeleri ve insanlarım yakından tanıma olanağı bulamadığım durum
larda bile ben örneğin 1 Mayıslara katıldım. Gerek Paris'te, gerek İsviç
re'de işçilerin her yıl düzenledikleri ve sessizce sorunlarını tartıştıkları, 
birbirleriyle konuşmaları içinde ben bir izleyici olarak bazı gözlemler 
edindim. Bir kere bu insanlar birbirlerini seviyorlardı. Belki bir smıf bir
liğinden doğan bir sevgiydi, birbirlerine çok yakın ve birbirlerine yardım
cıydılar ve istedikleri de toplumu altüst edecek biçimde bir takım radikal 
değişmeler değil; fakat, toplumda adil görülebilecek bir yaşam düzeyiy
di; bunu özlüvorlardı ve bunu istiyorlardı. Bu bana çok dokunmuştu. 
Çünkü, İsviçre de, Fransa da zengin toplumlardı ve orada işçi sınıfının 
içinde gerçekten muhtaç durumda yüzlerce, binlerce insan vardı, bu top
lantı ve yürüyüşlere katılanlar gibi. Eşleriyle birlikte, çocuklarıyla birlik
te yürüyorlardı; fakir oldukları üstlerinden, başlarından anlaşılıyordu ve 
oradan kaynaklanarak Cenevre'de tezimi seçerken bu olayların baskısı al
tında kaldım ve Türkiye'deki işçilerle ilgili düzenlemeleri, yasaları ince
lemeyi yeğledim ve böyiece bu konular bütün yaşamım boyunca sürdü 
gitti.

A. IŞIKLI- Efendim bu yanıtınızla da bir gözlemimiz doğrulandı. O 
da şu; Sizin kişilik özelliklerinizin belirlenmesinde ve özellikle sosyal 
politika alanına yönelmenizde aile kökeninizin rolü var gibi görünüyor. 
Daha önce birçok kitabınızı aile bireylerinize ithaf etmişsiniz. Bu da bu
nu kanıtlayan bir gösterge gibi. O zaman eğer uygun görürseniz aile orta
mınızdan ve özellikle sizi bu sosyal politikaya yönlendiren yanlan dola
yısıyla daha ayrıntılı bir şekilde bahseder misiniz?

C. TALAŞ-Aile kökenimiz şöyle; Annem İslâm Gürcüsü. 1893 
harbinden sonra muhaceretle Trabzon'a gelmiş, orada yerleşmişler. Ba
bam Ahıska'lı. Şimdi Sovyetler Birliği sınırlan içinde kalan küçük bir 
yerleşme merkezinde. O da çeşitli nedenlerle gelmiş, Trabzon'a yerleşmiş 
ve bu iki ayn kökenli insan Trabzon'da evlenmişler. Annemin ismi Fethi
ye, babamınki Kâmil. Annem dindar bir aileden geliyor, hafız, ve beni de 
o doğrultuda yetiştirmeye çalıştı. İlkokula başlamadan beni Kuran kursla
rına yazdırdı. Fakat ben başanlı bir öğrenci olamadım. Yasin'e kadar Ku- 
ran'ı ezberledim, ondan sonrasını isteğimle, okula gideceğim diye yürüt
medim. Beni Kuran kursundan alıp, ilkokula yazdırmak zorunda kaldılar.

Babam Trabzon'un hemen hemen ilk hacısı. Seksen yıl önce Trab
zon'dan kalkıp Mekke'ye gitmek güç ve olanak isteyen bir durumdu. O 
da dindar. Mesleği lokantacılıktı. Trabzon'un en iyi ve en büyük lokanta- 
lanndan birini işletiyordu. Kendisi de iyi bir ahçıj'dı. Birçok yemekleri 
kendisi yapardı.

Aile anne tarafından bir çiftçi ailesiydi. Trabzon'a geldikleri zaman 
Hükümet 1893 muhacirlerine geniş ölçüde toprak vermişti ve Trabzon'un 
hemen üstünde, Boztepe denilen yerde annemlerin büyük bir toprağı var
dı, hem çiftçilik, hem hayvancılık yapıyorlardı. Anne tarafım orada yaşı
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yordu. 93 harbinde göç edip, rastlantıların getirdiği bir durumda anne- 
min-babamm evlenmesi, çocuklarının olması böyle sürdü; fakat, aile 
ikinci bir felâketle karşılaştı diyebilirim. O da, Trabzon'un 1916'da Rus- 
lar tarafından işgal edilmesi. Kurulu ev, kurulu çiftlik, kumlu iş tamamiy- 
le bırakıldı ve kaçarak, Ordu’ya göç edildi. Benim aileden duyduğuma 
göre Ruslardan çok çekinmiyorlardı; fakat o sıralarda Ermen i tedhişi var
dı. Rusların himayesinde Ermenilerin bir takım aşırılıklar yapabileceği 
düşüncesiyle bütün mallarını bıraktılar ve takalarla Ordu'ya göç ettiler. 
Anne tarafım sekiz kız kardeştiler. Annem ve babam bütün kardeşleri ve 
daha birkaç akrabayı alarak göçe çıktılar. Bütün savaş boyunca Ordu'da 
kaldık. Babam Ordu'da da bir iş kurdu. Geniş bir aileyi o yıllarda babam 
geçindirdi. Sonra Trabzon'a döndüğümüz zaman ev yıkılmıştı, talan edil
mişti, hiçbir şey kalmamıştı, yeniden bir iş kurmak zorunluluğu doğdu ve 
böyle sürdü.

Ordu'ya gidiş, gelişlerimiz çok oldu. Onun için ben eğitimimin bir 
kısmını Ordu'da geçirdim. İlkokulu ve ortaokulu Ordu'da tamamladım. 
Liseyi Trabzon'da bitirdim. Mülkiye'yi 1938 yılında bitirdim. Aynı yıl 
doktora yapmak üzere Paris'e gittim. Hükümet gönderdi. I939'da savaş 
çıktı. Geri döndüm. İsviçre'ye gittiğim zaman, yıl 1943'tü, annem gitme
mi hiç istemedi; hastalandı ve içimde o uktedir; 1944 yılında ben İsviç
re'deyken öldü. Babam sağdı, fakat ben İsviçre'den döndükten bir yıl son
ra, 1949 yılında o da vefat"etti.

Biz üç kardeşiz. En büyüğümüz kızkardeşim Hicabiye. 1964 yılında 
öldü. Büyük erkek kardeşim Mustafa Talaş, uzun süre Çalışma Bakanlı
ğında çalıştı. Fakat ağabeyimi Çalışma Bakanlığına ben almadım. Mülki- 
ye'deıı liseden yakın arkadaşım olan o zamanki Çalışma Bakanı Hayret
tin Erknıen aldı. Daha önce Başbakanlıkta çalışıyordu. Oradan emekli 
oldu ve 1972 yılında o da vefat etti. Böylece bizim ailede yeğenlerim, ab
lamın çocukları, teyzelerimin çocukları ve ben kaldım. Ağabeyim evlen
medi. Ben de biraz geç, 1963 yılında evlendim.

A. İŞIKLI- Hocam diğer kardeşlerinizin tahsil durumunu anlatır mı
sınız?

C. TALAŞ- Ağabeyim Trabzon'da Sultaniyi bitinneden ayrıldı. Sul
tani o zamanki lise karşılığıdır. Ablam lâik tahsil görmedi. O da annem 
gibi hafız oldu. Trabzon'da o zaman kadınların çoğu hafızdır.

A. IŞIKLI- Hocam anlaşılıyor ki, Trabzon'da miitevazi bir aileden 
geliyorsunuz ve kardeşleriniz içerisinde yüksek tahsil yapmış tek kişi sîz
siniz. Sizin özel olarak bu şekilde okumanıza ve mesleki alanda başarılı 
olmanıza neden olan faktörleri belirlemek acaba mümkün mü?

C. TALAŞ - Annemin etkisi çok oldu.
A. IŞIKLI- Ama sizin İsviçre'ye gitmenize karşı çıkmış...
C. TALAŞ- Karşı çıktı; çünkü yabancı bir ülke, savaş durumu var ,
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ne olur ne olmaz gibi düşünceleri. Onun için ayrılmak istemiyordu. Ama, 
tahsil durumumla özellikle annem ilgilendi. Bir bakıma ona borçluyum, 
ama ben de çok istiyordum ve küçükken, nereden kaynaklandığını şimdi 
pek anımsayamıyorum, kaymakam olmak istiyordum. Bu amaçla Mülki- 
ye'ye girdim. Fakat, sonra olaylar, yeni değerlendirmeler kaymakamlığı 
arkada bıraktı ve başka yerlere kaydım.

A. IŞIKLI- Mülkiye'de burslu mu okudunuz?
C. TALAŞ- Evet Mülkiye'de Maliye Bakanlığı hesabına burslu oku

dum ve o nedenle Maliye Bakanlığı'na zorunlu hizmetim vardı. İlk me
muriyetim Maliye Bakanlığı'nda o zamanki adıyla Varidat Umum Mü- 
dürlüğii'nde oldu, Fakat o memuriyet sürerken, o zaman Maliye Bakanı 
olan merhum Fuat Ağralı, Mâliyede bir üst düzey yöneticisi kadrosu 
oluşturmak istiyordu, Maliye Bakanlığı'nı dışarıda eğitimini yapmış, uz
manlaşmış kişilerle donatmak istiyordu; o nedenle 1938 yılının yaz ayla
rında, biz mezun olduktan hemen biraz sonra Maliye Bakanlığı'nda bir sı
nav açıldı. Sınavı kazananlar Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderildiler. 
İlk üç dereceye girenlere de nereye gitmek istedikleri bakımından tercih 
hakkı tanındı. Ben Paris'i tercih ettim. O zaman İngilizcenin bu kadar ya
yılıp, bu kadar yararlı bir dil olacağını tahmin etmek kolay değildi. Fran
sızca revaçtaydı. O nedenle, uzmanlık eğitimim öyle sürdü.

A. IŞIKLI- Öğrencilik yıllarınızda sizi en çok etkileyen hocalarınız 
ve olaylar neler olmuştur?

C. TALAŞ- Ben Mülkiye'ye 1935 yılında girdim. O zaman Mülkiye 
üç senelikti. Mülkiye İstanbul'daydı. Yıldız'da bir binası vardı. Çok harap 
bir binaydı. Galiba Sarayın tavlalarından bozma bir binaydı. Ama yeri 
güzeldi. Orada ilk Mülkiye öğrenimime başladım. Müdürümüz rahmetli 
Şiikrü Baban'dı. Fakat çok sürmedi, Şükrü Baban ayrıldı, rahmetli 
Emin Erişirgil müdür oldu. Ben onun müdürlüğü sırasında Mülkiye'yi 
bitirdim.

1936'nın ortalarına doğru Mülkiye Ankara'ya taşındı ve bugünkü bi
nasına yerleşti. Beni çok etkileyen bu Ankara'ya taşınma olayı oldu. O 
zamanki Ankara, gardan çıkıp, Millet Meclisine çıkarken gördüğüm An
kara hiç aklımdan çıkmaz. Bomboş bir Ankara'ydı.

Hocalarımızdan biri, rahmetli Ethem Menemencioğlu'ydu, Büyü
kelçilik de yapmıştı; Ankara'ya gelişte, Meclisin biraz yukarısında Taş- 
lıan'da şimdiki heykelin bulunduğu yerde onun bu gelişi anlatan ve kutla
yan, devrimleri anlatmaya çalışan bir söylevi oldu. O söylevi çok iyi din
ledim ve hatırlıyorum.

Büyük bir heyecanla geldik Ankara'ya. Gene beni etkileyen olaylar
dan birisi, çok iyi bir binaya yerleşmiş olmamız oldu. Yemekhaneleriyle, 
yatakhaneleriyle, sınıflarıyla çok iyi bir binaya yerleştik. Ve bir de o sıra
da rahmetli Emin Erişilgil'in bizi sürekli klasik Batı müziği dinlemeye 
teşvik eden yanını hatırlıyorum. Erişilgil Hoca bir sosyologdu ve uzun
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şiire Milli Eğitim Bakanlığı'nda hem hocalık, hem de miişteşarlık yap
mıştı. Bize her yıl iki kat elbise verilirdi o yıllar; elbiselerden birisi mut
laka siyah ceket, reyye pantalon olurdu, ve, Cumartesi günleri onları gi
yerdik. Bize söylerdi, "bunları giyin, yarın öbürgiin yaşamınızda çok gi
yeceksiniz, alışın" derdi ve "bunlarla konsere gidin" derdi. Şimdi Mamak 
Belediye Başkanlığı binası yapılan Konservatuara giderdik. Orada Cu
martesi konserleri vardı. İlk klasik konserleri Proteryus adlı bir Alman 
orkestra şefi yönetirdi. Konserlere sürekli İsmet İnönü de gelirdi. O ön
de, biz arkalarda dinlerdik. Başlangıçta bu klasik Batı müziğinden pek de 
zevk almadık, ama sonra alıştık ve bizler Batı müziğini ilk defa böylece 
tanıdık. İsmet Paşa'nın sürekli olarak konserlere gelmesi, onlarca kişinin 
bir arada müzik yapmaları beni çok etkilemişti ve benim klasik Batı mü
ziği zevkim orada başladı.

Mülkiye'de biz bir aile gibiydik, çok kalabalık değildik. İstanbul'da 
sınıflar kırk kişiyi geçmiyordu. Biz en kalabalık sınıftık. Bizden önceki
ler 15-20 kişilik sınıflardı.

İstanbul'da bir anım var. 1936'lılar; Bahri Hoca'nın sınıfı çok sınırlı 
sayıda öğrencisi olan bir sınıftı; fakat, çok neşeli bir sınıftı. Alaturka bir 
müzik takımı vardı. Rahmetli Kemal Aygün tef çalardı; Hacı Burhan 
diye bir arkadaşımız keman çalardı, sesleriyle katılanlar vardı ve onlar bi
ze hafta sonları alaturka müzik konserleri verirlerdi. Çok neşeli insanlar
dı. Bizim Miilkiye'deki hayatımız öyle başladı.

Ankara'ya gelince dediğim gibi bir aile gibiydik. Büyük bir yatakha
nede hep birlikte yatardık, birlikte kalkardık, birlikte sınıflara girerdik, 
birlikte yemek yerdik. Mülkiye'deki hayatımız hep birlikte geçti. Miilki- 
ye'liler birbirlerine çok bağlıdırlar denilir; ama yaşamın önemli bir bölü
mü böyle birlikte geçince, ister istemez bu bağlar kendiliğinden oluşmak
ta.

Mülkiye'deki yaşamımız iyi geçti. Arkadaşlıklar iyiydi; iyi bir futbol 
takımı vardı. Mülkiye'nin, iyi bir voleybol takımı da vardı. Arasıra diğer 
okullarla maçlar olur, çoğu da kavgalı biterdi. O zaman Mülkiye üç yıldı. 
Biz son üç yıllıklardık, bizden sonra dört yıl oldu.

A. IŞIKLI- Efendim siz Atatürk'ün vefat ettiği yıl Mülkiye'den me
zun olmuşsunuz. Ayrıca 11. Dünya Savaşı öncesi yıllara rastlıyor. Olduk
ça siyasi bakımdan çalkantılı yıllar ve galiba sizin öğrencilik yıllarınızda 
bir takım öğrenci olayları da var. Acaba sizin öğrencilik yıllarınızda öğ
rencilerin toplumsal olaylara, siyasi olaylara katılımı nasıl oluyordu? Si
zin o dönemde bu açıdan katılımlarınız oldu mu? Siyasete bakışınız nasıl 
biçimlenmişti o tarihlerde?

C. TALAŞ- Tabii Ankara her bakımdan devrimlerin yoğun olarak 
yaşandığı bir yerdi. Gerçi biz 1936 yılında geldik, devrimler aşağı yukarı 
başlamış ve belli bir yola girmiş durumdaydı, ama gene de yoğun bir 
devrimci yaşam vardı.
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Atatürk'ü çok az gördük. Çok yakından göremedim. Atatürk'ün has
talığı ortaya çıkınca büyük üzüntü duymuştuk hepimiz ve 1938'de vefat 
edince Ankara da büyük bir matem içine girdi. Ama çoluğu, çocuğu, ka
dını, erkeği, yaşlısı, genci herkes bir büyiik matem yaşadı. Bizi çok etki
ledi. Biraz şaşkınlık geçirdik. O kadar sevgi duyuyorduk ki, inanamıyor- 
duk öldüğüne. Tam da o sıralarda bizim bu Avrupa konusu sonuçlanmış 
ve dışarıya gitmeye hazırlanıyorduk. Büyük bir üzüntüyle gittik dışarıya. 
Hep gözümüz arkada kaldı.

O sıralar biz Ankara'da ismet İnönü'nün Başbakanlıktan ayrılması 
olayını yaşadık. İsmet İnönü'yü okulda çok gördük. Çok gelirdi ve sık sık 
konuşmalarını okulda yapardı. Rahmetli Erişigil de ismet İnönü'nün hay
ranlarından biriydi; bir gün ağzından şunu duydum: "Bu adam her konuş
masında bir önceki konuşmasını çok aşan bir performans gösteriyor." İs
met İnönü'nün çok etkisi altında kaldığını söylerdi.

Benim düşenlere olan yakınlığım İsmet İnönü ile de bir belirti verdi. 
İnönü'yü zaten serverdim, fakat 1937'de ayrıldıktan sonra daha bir duy
gusal nitelik kazandı sevgim. Sanki haksızlığa uğramış bir insandı ve bu 
haksızlık olmamalıydı havasına girmiştim. Okulda bu konuyu arkadaşlar
la çok tartışırdık. Atatürk 1938'de vefat ettikten sonra, İsmet İnönü'nün 
Cumhurbaşkanı seçilmesi bizim okulu çok sevindirdi. Devrimleri sürdü
recek ve en güvenilecek insan olarak onu görüyorduk. Okulda bir bayram 
havası doğmuştu. Böylece Okulda sevinçli bfrkaç gün yaşandı.

O zamanlar okulda toplumsal faaliyetler çok gelişmemişti. Yani bir 
dernek bile yoktu, yalnız klüp vardı. Spor alanında faaliyet gösteren Mül
kiyeliler klübii. Buna karşılık sık sık dışarıdan konferansçılar gelirdi. Ne 
benim ne de diğer arkadaşlarımın okulda siyasetle, toplumsal yaşamla 
yoğun faaliyetimiz oldu. O yıllarda partilerin ve yarı-resmi, hükümetlerin 
desteklediği demeklerin dışında toplumsal yaşamda fazla bir hareket 
yoktu. Bu durum doğal olarak Mülkiye'ye de yansımıştı.

Okııi içinde ben bir siyasi faaliyet hiç anımsamıyorum.
A. IŞIKLI- Düşenlere gösterdiğiniz ilgiye örnek olarak İsmet Pa- 

şa'ya duyduğunuz yakınlığı anlattınız. Ben onun daha yakın tarihlerdeki 
bir örneğini daha hatırlıyorum. Sizinle başkanı olduğunuz kürsüde uzun 
yıllar çalıştım. Otoriter bir hoca olarak tanınmanıza rağmen, öğrencileri
nize şöyle not verin, böyle not verin diye hiçbir müdahaleniz olmadı. Bu
nun tek bir istisnası var, Adnan Menderes'in oğlunun kâğıdını biraz dik
katli ve anlayışla okumamı bana telkin etmiştiniz. Oysa siz 27 Mayıs'ın 
bakanıydınız, Menderes'i de 27 Mayıs alıp götürmüştü. Bunu da sizin ka
rakterinizin bir örneği olarak şu anda anımsıyorum. Bilmem siz hatırlıyor 
musunuz?

C. TALAŞ- Hatırlıyorum. Şimdi yanımda tesadüfen Milli Birlik 
Hükümetinin idamların yapılmaması için Milli Birlik Komitesine verdiği 
bir muhtıra var. Pek bilinmez bu. Cemal Paşa'ya verildi. O zaman biz

6



Hükümet olarak bu idamların şiddetle karşısındaydık. Bu konuya daha 
sonra değineceğim.

Ilasan  Polatkan'ı ben 1936'larda Fakülteden tanıyorum. Biraz da 
yakınlığımız oldu; ben Çalışma Bakanlığı'na 1948'de girdikten iki yıl 
sonra Haşan Polatkan da Çalışma Bakanı oldu. Orada birbirimizi daha 
yakından tanıdık; arkadaşlık yaptık. Onun idam durumu tabii beni çok et
kiledi. Adnan Menderes'in politikasını da hiçbir zaman onaylamadım, 
ama kin de duymadım; böyle bir felâkete de onu lâyık görmedim. Oğlu 
tabii o felâket karşısında sarsılmıştı, belki yeterince çalışmadı, bunalımlar 
falan geçirdi.. Bunu sezdim, o nedenle sana böyle bir telkinde bulundum.

A. IŞIK LI- Zaten kâğıdı da iyiydi. Hakkıyla geçti.
Hocam, doktoranızı İsviçre'de yaptınız.Fakat biraz önceki yanıtları

nızdan da anlaşılıyor, İsviçre'den önce Paris'te bulundunuz. Paris'te tahsil 
olarak ne yaptınız, bize onu anlatır mısınız?

C. TALAŞ- Paris'e 1938'in sonlarına doğru gittik. Paris'te ilk yıl dil 
öğrenimi ile geçti. Fakat yine de Sorbon'a gider hem kulak alışkanlığımı
zı geliştirir, hem hocaları tanır, dersleri dinlerdik. Başka arkadaşlarım da 
vardı. H ayrettin Erkm en vardı, geçtiğimiz yıl vefat eden ve sınıfımızın 
birincisi olan M uam m er İslamcıoğlu vardı. Paris'te üç kişiydik. Bizden 
önce de gidenler vardı. Paris'te bir aile nezdinde kalıyordum. İyi bir ai
leydi. Fakat, bir yıla yakın bir süre geçip 1939 yılına geldiğimizde, Eylül 
ayında, Savaş başladı ve 1940'ların hemen ilk aylarında Fransa Almanya 
tarafından işgal edildi. Haziranda da Paris düştü. Alman ordusu Paris'e 
gelirken güneye doğru büyük bir göç başladı. O göç benim üzerimde çok 
büyük etki yaptı. Biz de Türk öğrencileri o göçe katıldık. Talebe müfetti
şimiz Refik Bey'di. Biz bu göçte ne yapmamız gerektiğini gidip Müfetti
şe sorduk; "ben bilmiyorum, hükümetten bir talimat gelmedi” dedi. "Her
kes kaçıyor, Almanlar yarın öbürgiin Türkiye'yi de lıarb içine sokarlarsa, 
bizim durumumuz ne olur" dedik. "Ne yaparsanız yapın, benim hiçbir ta
limatını yok" dedi. Sonra, Alman orduları Paris'e yaklaşınca Fransız hü
kümeti Tours Kentine nakletti. Onun üzerine Türk sefareti de onlarla be
raber gittiği için bizim müfettiş harekete geçti. Refik Bey Fransız hükü
metinden bir kamyon sağlamış, bir kısım öğrencileri o kamyona doldur
muş, gitmiş. Biz arkada kaldık. Çünkü "kendisini kim kurtarırsa" duru
munda idik. Ana baba günü.. Fransa bir paniğe kapılmış, herkes kaçı
yor... Bizim iki arkadaş, rahmetli Enver G üreli, Turgut Aytuğ, falan da 
Paris'teydiler, onlar da bir otomobil bulmuşlar. Otomobilde iki de Fransız 
var, "bizi de alın" dedik, "yer yok" dediler, gittiler. H ayrettin Erkmen'Ie 
yalnız kaldık. Vasıta bulup da kaçanlar arasında M ehmet Ali A ybar, 
Ragtp Sarıca, Süleyman Barda ve başkaları da var.

A. IŞIK LI- Neden kaçtınız? Kalamaz mıydınız?
C. TALAŞ- Kalanlar da oldu. Onlara da hiçbir şey olmadı. Alman

lar onlara "siz niye kaçıyorsunuz" demişler, bizim duyduğumuza göre.
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Ama biz o havaya kapıldık. Baktık arkadaşların birçoğu da gidiyor, "biz de 
gidelim" dedik. Ama vasıta bulamadık, Hayrettin Erknıeıı'le yürüyerek 
yola çıktık. Paris’ten doksan kilometre uzaklıktaki Chartres'a kadar gittik 
yürüyerek. Üzerimizde para var; fakat alacak şey yok. Ne ekmek bulabili
yorsunuz, ne doğru dürüst yemek bulabiliyorsunuz. Chartres'a vardık, şeh
re giriyoruz; birde baktık Alman uçakları geliyor. Kışlaların bulunduğu bir 
yöredeymişiz; aşağıdan uçaklara ateş edilmeye başlandı. Uçaklar karşılık 
vermediler; orada bir iki benzin istasyonunu bombaladılar gittiler. Hayret- 
tin'le orada birer bisiklet bulduk. Yani satın aldık. Ekmek bulamıyorduk, 
çukulata yiyorduk. Biraz daha ilerleyince bir iki yerde ekmek bulduk, pey
nir bulduk, salam vs. bulduk, biraz erzağımızı donattık. Bisikletlere bindik, 
gidiyoruz. Belçikalılarda Fransızlarla birlikte kaçıyor, kaçan askerler kam
yonlarla yollan doldurmuşlar. Bir yokuştan aşağıya inerken bir de baktım 
Hayrettin kayboldu. Bisikletiyle yan tarafta çukura düşmüş, kafasını vur
muş, kanıyor. Bisikletini tamir etmeye imkân yok; eğrilmiş, bükülmüş. 
Belçikalı askerler Hayrettin'i öyle kafası yarılmış, kanlar akıyor görünce, 
aldılar yanlarına, "biz bunu Tours'da bir hastahaneye götürürüz" dediler. 
Ben kaldım yalnız. Ben de bisiklete bindim, gece şehirden uzak, köy gibi 
bir yere geldim. Bir evin kapısını çaldım, "ben yabancı bir öğrenciyim, Pa
ris'ten kaçıyorum, herkes gibi, beni bu akşam misafir eder misiniz?" dedim. 
"Ederiz, yalnız içeride yerimiz yok; tam da sofrayı yeni kurduk; buyrun ye
meği beraber yiyelim, sonra bir samanlığımız var, fena değildir, orada ya
tarsınız" dediler. Yemeği yedirdiler, sonra geceyi samanlıkta geçirdim, pa
ra filan almadılar. Ertesi giin ben de Tours'a yetiştim. Şehire girdim, baktım 
karşıdan kafası sarılmış birisi geliyor. Rastlantıya bakın, Hayrettin'le karşı 
karşıya geldik. O koştu, ben koştum, "gel müfettişi buldum burada; kam
yonda bize de yer var, gideceğiz" dedi. O sevinçle ben bisikletimi bir an
neyle çocuğa verdim. Kamyona bindik Bordeaux'ya geldik. Bordeaux'da 
bir hafta kaldık. Müfettişte yeterince para varmış; para sıkıntısı hiç çekme
dik. Sanırım o sırada ayda 350 frank alıyordu öğrenciler ve bu bize yetiyor
du. Bizi Bordaııx'da bir okulun yatakhanesinde misafir ettiler. Oradan 
Fransa'nın biraz İsviçre'ye yakın bağlık ve şarap üreten bir bölgesi olan Pe- 
rigeııx'ye geçtik. Perigeux'de Fransız göçmenleri için yapılmış olan bara
kalardan ikisini Fransız hükümeti Türk sefaretinin emrine vermiş; öğrenci
ler için. O barakalarda kaldık. Kırkar kişilik barakalar. O barakalarda kırk 
gün kaldık. Orada daha önce kaçanlar hep biraraya geldik, Mehmet Ali 
Aybar var, Ragıp Sarıca var, Süleyman Barda, Enver Güreli, Turgut 
Aytuğ ve başkaları. Oradan İsviçre'ye geçtik. İsviçre'de de bir ay kaldık. 
Çünkü, devam edemiyoruz; yollar kapalı. Bir ay sonra trenle Türkiye'ye 
döndük. 1940'da Maliye Bakanlığı'nda bir göreve atandım. Fakat çok geç
meden askerliğimi yapmak üzere İstanbul'da yedek subay okuluna gittim. 
Bizon dördüncü devreydik. İstanbul'daki yedek subayın son devresi. O za
manki adıyla nakliye sınıfına ayrıldım. 1941 yılının Haziran ayında yedek- 
subay okulu bitti. Kurada ben Edirne'yi çektim. Edirne'de onuncu kolordu
nun 51. nakliye taburuna katıldım. Üç yıla yakıtı askerlik yaptım; 1943 yı
lında terhis edildim. Gittiğimiz zaman Edirne de panik içindeydi. Alman



lar, Yunanistan'a, Bulgaristan'a girmişlerdi. "Türkiye de işgal mi edilecek, 
ne olacak" diye bir hava vardı o dönemler. Biz sınırdaydık. Onuncu Kolor
du; eğer Türkiye'de savaş başlarsa, oyalama savaşı yapmakla görevli bir 
kolorduydu. Fakat, bildiğiniz gibi savaşa girmedik. Edirne'den Çorlu'ya 
geldik. Çorlu'da uzun ve ağır bir kış geçirdik. Hayvanlar bakımsız kaldı; ot 
yok, saman yok, aıpa yok vs. Çoğu öldü. Küspe yediriyorduk hayvanlara; 
küspeyi hazmedemediler, çoğu öldü. Sonra bizim tabur Çorlu'dan Çerkeş'e 
nakletti. Çerkeş’te bir süre sonra askerliğimi bitirdim ve tekrar Maliye Ba
kanlığına döndüm.

A. IŞIKLI- Sonra ne zaman İsviçre'ye gittiniz?
C. TALAŞ- Askerlik bittikten bir süre sonra yeniden Maliye Bakan- 

lığı'nda göreve başladım. Yıl 1943; savaş bir garip seyirde gidiyor. İki ta
raf da cephelerini tutmuşlar; ..saldırı filan yok. Savaşta böyle bir durgun
luk olunca, bizim bazı arkadaşlar o zamanki Başbakan Saraçoğlu'na git
mişler, savaş filan olmuyor; "bizim tahsilimiz yarıda kaldı; bizi yine gön
derin" demişler. "Sizi nereye göndereceğiz, Fransa işgal edilmiş" deyin
ce, "İsviçre var" demişler. Olur mu, olmaz mı derken, bizi tekrar 1943 yı
lının kış aylarında İsviçre'ye gönderdiler. Ben vardım, H ayrettin vardı, 
Süleyman vardı, Abdullah Türkoğlu vardı, Lütfü Güçer vardı, Kemal, 
Şakir, Ilalit, Akif vardı, daha başka birkaç arkadaş vardı. Bu saydıkları
mın bir bölümü daha sonra üniversitede görev aldılar.

İsviçre'de İktisat Fakültesi'ne yazıldık. Orada bizim Mülkiye diplo
masını tam kabul etmiyorlardı. Tamamlayıcı lisans diye bir yıllık ek bir 
eğitim görmemizi istediler. O lisansı yaptık. Ondan sonra doktora çalış
malarına başlayabildik. Orada daha önce söylediğim, işçi kesimiyle, işçi 
sınıfıyla daha yakından ilgilenmem başladı ve bir de o yıllarda Türki
ye'de de sosyal politikaya dönük bazı kıpırdamalar başlamıştı. 1945'de 
Çalışma Bakanlığı'nın kuruluş hazırlıkları oldu; 1946'da kuruldu. Sadi 
Irmak ilk Çalışma Bakanı oldu. Ve ben Türkiye'de sosyal mevzuat, ça
lışma yaşamı ile ilgili mevzuat konulu tezimi aldım. Tez hocam Anthony 
Babel adında bir saygın hocaydı. Hem sosyal politika, hem de doktrin 
okutuyordu. Benim sistemlerle ilgilenmem de yine biraz bu hocanın öğ
rencisi olmam dolayısıyla İsviçre'de başladı.

1947 yılında doktora tezimi verdim. Tez konusu, Fransızca adı ile La 
Législation du Travail Industriel en Turquie idi. Çalışma yaşamını ve 
onu çerçeveleyen yasaları inceliyordu. İsviçre'ye gittikten bir süre sonra 
hocalar bizimle özellikle ilgilendiler. Dediler ki, "buraya sizden daha önce 
gelen ve halen de üniversitede öğrencimiz bulunan birçok Türk öğrenci 
var; fakat siz farklısınız. Öteki çocuklar pek havai ve ilgisiz." Bunlar özel 
olarak, babalarının paraları ile gelen ve daha önce bir üniversite öğretimi 
yapmamış olan çocuklardı. Biz de dedik ki, "biz bir yüksek okulu bitirdik; 
ayrıca bizim sorumluluk durumumuz da var. Çünkü, biz zorunlu hizmeti 
olan, devlet bursuyla buraya gelmiş insanlarız, onun için biz işi ciddiye alı
yoruz, belli bir süre içinde bu işi tamamlamak zorundayız."
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Bizim Cenevre'deki öğrenim yaşamımız, gene çok yakın arkadaşlık
lar içinde geçti. Çünkü Mülkiye’den beraber olduğumuz arkadaşlarla, Ce
nevre'de de beraberdik. O sırada ilginç de olaylar oldu, Cenevre'de bizim
le ilgili olarak. Bizim sosyal konularla, işçi konularıyla uğraşmamız Tür
kiye'de, özellikle Maliye Bakanlığı'nda bir takım olumsuz yankılar yap
mış. "Bu çocuklar yollarını sapıttılar" diye haberler gitmiş.

A. IŞIKLI- Sizden başka da sosyal politika konularıyla ilgilenenler 
var mıydı?

C. TALAŞ- Vardı. Hayrettin Erkmen, İşçilerin İşletmenin Yöneti
mine Katılması konulu bir tez almıştı ve bilhassa doktrinde bu konuyu in
celemişti.

"Bu çocuklar sosyalist oluyorlar, işçi konularıyla çok ilgileniyorlar" 
diye Başkonsolos tarafından hükümete yansıtılmış. Hatta bir Cumhuriyet 
Bayramında Başkonsolos, "içinizde sosyalist olan var mı" diye ağız yok
ladı. Herkes sustu; fakat hiç sosyalist olmayan birisi, "ben sosyalistim" 
dedi: C ihat İren.. Sonra geldi Odalar Birliği Genel Sekreteri oldu, sonra 
da büyük bir patron oldu. 27 Mayıs 1960 devriminde de Ticaret Bakanı 
olmuştu.

İşte konsolos ipucu.aldı, "bu çocuklar sosyalist olmuşlar" diye yazdı 
hükümete her halde; Maliye Bakanlığı'ndan bir müfettiş geldi. Veflk Pi- 
rinççioğlu geldi. O da Mülkiyeli. Bizimle konuşuyor, nasıl gidiyor diye, 
biz anladık tabii.. Fakat anlayışlı bir insandı, olumlu bir rapor vermiş ve 
o konu öylece kapandı. Yoksa Pirinççioğlu biraz kötü bir rapor versey- 
miş, geri çekme durumu varmış.

Ben gidenlerin içinde tezi ilk veren oldum. Hoca tezi beğendi, jüri 
beğendi, mention çok iyi ile verdiler diplomayı ve ilk dönenlerden de bi
ri oklum.

Gelince tabii yine Maliye Bakanlığı'nda çalışmak zorunluluğum var
dı. Ben Çalışma Bakanlığı'na geçmek istedim. Şansım iyi gitti. O zaman 
Çalışma Bakanı rahmetli Tahsin Bekir Balta'ydı, Maliye Bakanı da ya
kınlarda vefat eden İsmail Rüştü Aksal'dı. O da anlayış gösterdi. Yoksa 
Maliye Bakanlığı zorunlu hizmeti devretmiyordu; fakat, Tahsin Hoca 
ağır bastı; Aksal da anlayış gösterdi, 1948 yılında Çalışma Bakanlığı'na 
naklettim ve çalışma hayatıyla daha yakın ilgilenmem de orada, o yıllar
da başladı.

1949-50 yıllarına gelindiğinde Türkiye'de grev hakkı çok tartışılan 
bir konu olmuştu. Çok iyi bir insan olan müsteşar Fuat Erciş, nasıl oldu 
bilmiyorum, hiç beklenmiyen "grev hakkı isteyen Türk değildir" diye bir 
lâf etmişti. Bu sözler basında ve işçiler arasında önemli bir tepki görmüş
tü. Müsteşar aslında iyi bir insandı, ama nedense saplanmış. Çiinkü, o sı
rada Tahsin Bekir Balta Bakanlıktan ayrılmış, Şemsettin Sirer Çalışma 
Bakanı olmuştu. Kâzım Özalp'in damadı; faşist; grev hakkına, sosyal ge
lişmelere karşı olan bir zattı. Köy Enstitülerini baltalayan ve kalkmasına
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neden olanlardan da birisidir. Grev hakkı konusunda basını yönlendire
cek, ona bilgi verecek, grev hakkının yararsızlığı, ülkenin ekonomisine 
getireceği zararlar konusunda kamu oyunu yönlendirecek bir birim bile 
kurmuştu Bakanlık içinde.

Bu durum bizi rahatsız ediyordu. Ben o zaman ilk yazımı grev hakkı 
ile ilgili olarak yazdım. Ama memur olduğum için takma adla "Halûk 
Dayıgilli" diye yazdım. Bizim eskiden, soyadı çıkmadan lâkabımız Ali- 
dayıoğullanydı. İstanbul'da yayınlanan Sosyal Hukuk Dergisi'nde çıktı. 
Grev hakkını savunmayla başlayan ve biten bir yazıydı.

Çalışma Bakanlığı'nda araştırma kurulu raportörü olarak işe başla
dım. Bu kurul ILO ile olan ilişkiler başta olmak üzere dış ilişkileri de yü
rütürdü. Benim ILO'ya duyduğum ilgi Cenevre'de başlamıştı; ama Çalış
ma Bakanlığı'nda daha yakından ilgi duydum. Zaman zaman ILO'nun 
Genel Konferanslarına hükümet temsilcisi olarak katıldım.

Sonra raportörlükten üyeliğe çıktım. Araştırma Kurulu üyeliği iyi bir 
pozisyondu. Fakat, idarenin kuralları ve havası bana çok elverişli gelme
di. Onun üzerine üniversiteye geçmek istedim ve Çalışma Bakanlığı'nda 
çalışırken doçentlik tezimi hazırladım. "Sosyal Güvenlik ve Türkiye'de 
İşçi Sigortalan" adlı doçentlik tezimi hazırladım. Doçentlik tezim jüri ta
rafından kabul edildi. Sonra Kollokyuma İstanbul iktisat Fakültesi'nde 
girdim. Orada da başarılı geçti ve doçentlik payesini aldım. Daha önce 
1952 yılında SBF'ye öğretim görevlisi olarak göreve çağrılmıştım. O za
man Dekan rahmetli Fadıl Hakkı Sur Hocaydı. Üniversiteyle temasım
1952 yılında SBF'de oldu. Daha sonra 1953 yılında doçent olarak SBF'ye 
atandım ve idare ile ilişkim 1953 yılında bitti, üniversite hocalığı yaşa
mım başladı.

A. IŞIKLI- Sizin doktora teziniz İsviçre'de Fransızca olarak yayın
landı. Bu en az tanınan yapıtlarınızdan bir tanesi. Oysa, bu yapıt yanılmı
yorsam, oradaki yaklaşımınıza hakim olan anti-emperyalist bakış açısı ve 
sosyal yaklaşım dolayısıyla ilgi çekici bir yapıt. Bu doktora tezinizin ha- 
zırlanışında size en çok etki kimden geldi?

Antony Babel'in etkisi olmuş mudur? Bu doktora tezi nasıl katkılar
la, etkilerle ortaya çıktı?

C. TALAŞ- Bu teze eskiden beri sosyal konulara, duyduğum ilgi 
kuşkusuz etkili oldu. Fakat ben teze başlarken Türkiye'de çalışma yaşa
mında ortaya çıkmaya başlayan gelişmeler ve tabii üniversitedeki hocala
rın etkisi, bilhassa Anthony Babel'in ve Edgar Milhaux'nun etkisi oldu. 
Bu hocaların ikisi de sosyalistti ve yapıtları da bu düşünceleri işleyen, 
açıklayan yapıtlardı. Bir de Anthony Babel'in, İsviçre'deki sosyal yaşam 
ile ilgili yapıtı beni çok etkiledi. ILO ile temaslarım oldu; onların kütüp
hanelerine sık sık gitmem ve işçilerle ilgili yapıtlarla temas kurmam da 
doktora tezi olarak Türkiye'deki çalışma yaşamını almam için beni teşvik 
etti; ipuçları verdi.
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Sonra araştırmalarım bana şunu gösterdi ki, Türkiye'de bu konuda o 
zamana kadar çok az şey yazılmıştı. Hem bir katkım olsun diye, hem de 
ilgi duyduğum bir alan olduğu için tezin konusunu böyle seçtim.

Benim bu tezim kabul edildikten ve resmen doktor payesini aldıktan 
sonra, İsviçre'de yayınlandı. Antony Babel'in güzel bir önsözü vardı. Fri- 
burg'da çok Türk öğrencisi vardı. Benim tezim oradaki öğrenciler arasın
da çök tartışma konusu oldu. "Bu komünist propagandası yapıyor" diye 
yaydılar. Beni biraz da tedirgin etti; çünkü o zaman Türkiye'de komünist 
diye adınız çıktı mı iş falan vermezler. Fakat, bu fazla tutmadı ve sanırım 
Türkiye'ye de yansımadı. Şunu da söyleyebilirim. O zamanlar bugünler
den kötü değildi.

A. IŞIKLI- Fakülteye intisap ettikten sonra uzun süre Fadıl Hakkı 
Beyle aynı kürsüde oldunuz.

C. TALAŞ- Fakülteye 1953 yılında doçent olarak girdim. O zaman 
fakültede İçtimai İktisat dersi vardı. Onun hocası da Ziraat Bankası'nda o 
zaman genel müdür yardımcılarından biriydi. İsmi galiba Şükrü idi, soya
dını hatırlayamıyorum. İçtimai İktisat dersi benim öğrenciliğimde de var
dı. Ders olarak eski bir ders. İçtimai İktisat dersi iki saatlik bir dersti. Ben 
doçent olunca Şükrü bey öğretim görevinden ayrıldı, dersi ben üstlendim. 
Fadıl Hakkı Hoca o zaman Dekandı, Maliye kürsüsünü yönetiyordu.

İçtimai İktisat dersi zaman içinde gelişti, gelişti, gelişti ve biz 
YÖK'ten sonra Fakülteden ayrılırken, bizim hazırladığımız ve sonra 
YÖK'e intikal eden ve bütün SBF'lere ömek kabul edilen; fakat sulandırı
lan programla bölüm oldu. Bugün de öyle devam ediyor. Yani iki saatlik 
dersten, önce kürsü, sonra bölüm doğdu.

O zaman bu çalışmalar iki yerde yapılmaktaydı. Birisi İstanbul Üni- 
versitesi’nde Prof. Kesler’in öncülüğünde Prof. Orhan Tuna'nın da kat
kılarıyla, bir de SBF'deki kürsüde.

Cenevre'de Savaş içinde çok sayıda Türk öğrencisi toplanmıştı. Al
manya'daki öğrenciler de İsviçre'ye gelmişti. Bir kısmı Cenevre'ye, Lo
zan'a, Nöşatel'e, bir kısmı da özellikle Zürih'e geçmişti. Öğrenciler ara
sında temaslar, gelip gitmeler olmaktaydı. Bir aralık, 1945'e doğru, bir 
dernek kurma düşüncesi doğdu. İsviçre Türk Öğrencileri Derneği mi ol
sun, yoksa Cenevre Türk Üniversiteliler Demeği mi olsun dendi. Cenev- 
re'dekilerin ayrı bir dernek oluşturmalarının daha münasip olacağı sonu
cuna varıldı ve öteki kantonlarda bulunan Türk öğrencilerinin de ayrı 
dernekler kurmaları ve ileride gerekirse bir federasyon içinde birleşilmesi 
havası doğdu ve öyle gelişti. Bu oluşumda sevgili arkadaşım Prof. Dr. 
Muammer Aksoy'un önemli rolü ve katkısı olmuştu. Muammer doktora 
çalışmalarını Zürich'te yapıyordu.

Demek kuruldu. İsviçre'de dernek kurmak son derece kolay. "Deme
ği kurduk" diye beyan ediyorsunuz, ondan sonra fazla bir formalitesi 
yok. Kuruldu, yönetim kurulu oluştu, başkanlığa beni seçtiler. Başlangıç
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ta dernek daha ziyade kültürel alanda çalışmalar yaptı. Prof. Pitard sağ
dı. Savaştan önce, Türkiye'ye de gelmiş, Atatürk'le birlikte eski Türk tari
hi üzerinde çalışmış olan ünlü İsviçreli antropologlardan birisi; o da yar
dımcı oldu bize. Türk dostuydu. Üniversitede konserler düzenledik, Tür
kiye'yi tanıtıcı bir takım faaliyetler oldu.

Fakat, zaman içinde, Türkiye'deki demokrasiye doğru yönelme ça
lışmaları oraya da yansıdı ve bu dernek bir çekirdek oluşturdu. Türki
ye'de Demokrasiyi Kurma ve Yayma Derneği diye. Bu nasıl yapılır 
falan diye üzerinde uzun tartışmalar oldu. O sıralarda Alımet Emin Yal
man da sık sık Cenevre'ye gelmekte ve oradan İsviçre'nin Alman bölge
sinde bir yere gitmekte, orada manevi cihazlanma toplantılarına katıl
maktaydı. Ahmet Emin Yalman o zamanlar Vatan gazetesinde demokrasi 
savaşımı veren önde gelen gazetecilerden biriydi. Düşüncemizi ona açtık. 
Fazla teşvikçi olmadı ve biz öylece çalışmalarımızı sürdürdük. Fakat, bü
tün Türk derneklerinde veya Türk topluluklarında olduğu gibi, bu dernek 
içinde de çeşitli düşünceler ortaya çıktı; bilhassa izlenecek yöntem bakı
mından. Yani "halkı eğiterek, bir takım yayınlar yaparak mı demokrasiye 
doğru bir geçiş hazırlansın, yoksa bir siyasal faaliyet, bir siyasal parti 
içinde mi radikal bazı çalışmalara geçilsin" dendi. Bu konularda bir görüş 
birliğine varılamadı ve bu çekirdek dernek yavaş yavaş tavsadı ve etkin 
bir sonuca ulaşamadan kendiliğinden dağıldı.

Bu çalışmalar içinde çok daha radikal olanlar da vardı. Hayrettin 
Erkmen, gerekirse bir halk hareketiyle demokrasiyi kurma yoluna git
menin daha pratik ve daha sağlıklı bir sonuç doğurabileceğini ve zaman 
bakımından da fazla kayba uğranılmayacağım savunuyordu.

Mesut GÜLMEZ- Sayın hocam, ben bu noktada çok yakın arkada
şınız olan sayın Hayrettin Erkmen'in öğrencilik yıllarındaki görüşünü, 
özellikle grev hakkına ilişkin düşüncesini size sormak istiyorum.. Buna 
şu nedenle gereksinme duydum: Sayın Erkmen DP'nin en uzun Çalışma 
Bakanı, 2., 3. ve 5. Menderes hükümetlerinde görev almıştır. Bildiğiniz 
gibi DP'nin grev hakkı konusundaki görüşü, muhalefet ya da iktidar ko
numunda oluşuna göre temelden değişmiştir. DP daha iktidar yıllarının 
başında, grev hakkını gündemden çıkarmıştır. Ancak Hayrettin Erkmen
1953 Nisan'mda yaptığı bir basın toplantısında, grev hakkının programla
rında yer aldığını, dolayısıyla bu hakkı tanımamanın sözkonusu olmadı
ğını söylemiştir. Ancak grev hakkını tanıma zamanını hükümetin belirle
yeceğini ve çözülmesi zorunlu başka sorunlar varken grevin öncelik taşı
madığını da eklemiştir. Erkmen, greve karşı olmadığını belirtmekle bir
likte, Çalışma Bakanı olduğu hükümet, grev hakkını tanıma zamanını ik
tidarının sonuna değin bir türlü belirlememiştir.

Şimdi sosyal politika doktorası yapan Erkmen'in öğrencilik yılların
daki grev hakkına ilişkin görüşleri nasıl? Eğer bu konuda olumlu bir gö
rüş benimsemişse, Bakanlığı döneminde 1936 İş Yasası'nın koyduğu 
grev yasağı rejiminin sürdürülmesini nasıl açıklayabilirsiniz?
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C. TALAŞ- Cenevre'deyken Hayrettin de İşçilerin yönetime katıl
masıyla ilgili ve beğenilen bir tez yaptı. Onun tezi de pekiyi ile geçmişti. 
Grev hakkı çok tartışılmadı ve aramızda çok görüşülmedi Cenevre'de. 
Ama genel eğilimini yakından bildiğim için, Hayrettin'in o yıllarda, grev 
hakkına karşı olduğunu yahut olabileceğini söylemem mümkün değil. 
Tersine grev hakkını savunmak durumunda olabilir. Fakat dediğim gibi 
aramızda grev hakkı ile ilgili geniş tatışmalar ve görüşmeler olmamıştı.

Hayrettin’in Türkiye'ye döndükten sonra DP'den milletvekili seçil
mesi, onun kariyerinde yeni bir dönem başlatmıştı. Milletvekili seçilme
den önce, İstanbul İktisat Fakültesi'nde, rahmetli Hazım Atıf Kuyu- 
cak'ın iktisat kürsüsünde asistanlık görevine başlamıştı. Fakat, siyasal 
yaşama geçti; DP'den Giresun milletvekil seçildi. Birkaç yıl hükümette 
görev almaksızın çalıştı, bir aralık grup başkan vekilliği de yaptı, sonra 
Çalışma Bakanı oldu. Radikal dönüş, bu Çalışma Bakanlığı'ndan sonra 
başladı bence. O sırada ben üniversiteye yeni geçmiştim. 1954 yılıydı sa
nırım, DP'nin de bunalım başlangıcı bir yıldı. Ödeme dengesi güçlükleri 
birden ortaya çıktı. Halk Partisinden DP'ye devredilen, Savaş içinde bi
rikmiş olan altın ve döviz rezerv stoku eridi. Çünkü DP 1950 yılında ikti
dara gelir gelmez tam liberal bir politika izlemeye başladı. Yani günmik- 
leri de açtı. Zaten Adnan Menderes hükümetinin ilk programı, ki İktisat 
Bakanlığı'nda o zaman rahmetli Muhlis Ete vardı, liberal bir görüşün sa
vunucusuydu. Hatta 1. Adnan Menderes hükümeti o zaman iktisadi Dev
let Teşekküllerini özelleştirme politikasını benimsemişti ve 1. hükümette 
bunu ifade etmişlerdi. Bu hava içinde ve birikmiş olan döviz ve altının 
hovardaca harcanması sonunda, bir de o yıl tarımda elverişsiz bir durum 
doğdu kuraklık nedeniyle, dolayısıyla bir takım ekonomik sorunlar orta
ya çıktı. İşte o yıllarda, işçiler DP'nin programında yer alan grev hakkının 
bir türlü gerçekleşmemesinin sabırsızlığı içindeydiler. Çünkü, enflasyon 
olayı da başlamıştı ve ücretlerin değer kaybetmesi olayı da enflasyonla 
birlikte kendisini göstermişti. Onun için hükümeti sıkıştırıyorlardı. Fakat 
1. Adnan Menderes hükümetinde grev hakkından söz edildiği halde, II. 
Adnan Menderes hükümetinde bu düşünceden vazgeçilmiş ve tamamiyle 
sessiz kalınmıştı.

İşçiler aynı zamanda toplu sözleşme konusunda hareketli oldular. O 
sıralarda, 1954 yılında sanırım, Çalışma Meclisi toplandı, yahut ona ben
zer bir toplantı oldu ve o toplantıda Hayrettin Erkmen, grev hakkına ve 
toplu sözleşme hakkına ilişkin olumlu bir tavır içinde olmadı. O zaman 
ben büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Toplantıyı bir ara müsteşar yö
netiyordu. Faruk Kardam bir aralık Çalışma Bakanlığı müsteşarı olmuş
tu. O zaman İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürüydü, benim tavsi
yemle müsteşar olmuştu. Toplantıyı biraz liberal bir doğrultuda yöneti
yordu. O sıralar Bahir Ersoy, Seyfi Demirsoy gibi işçi liderleri oldukça 
faaldiler. Ömer Karahasan vs. Bunlar ısrarla hükümeti toplu sözleşme 
ve grev hakkı üzerinde tartışmaya çekmek istiyorlardı. Faruk Kardam, 
söz verme ve söz dinleme konusunda biraz liberal davranınca, Hayrettin
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yöneticiliği ondan aldı ve kendisi yöneticiliği yüklendi ve birçok konular
da söz kesti yahut söz vermedi ve öyle devam etti. Biliyorsunuz, Türk-İş 
1952 yılında kurulduğu zaman, o zamanın Çalışma Bakanı Nuri Özsan 
bayağı teşvik edici vc özendirici bir konuşma yapmıştı, Türk-îş'in kurul
ması ile ilgili olarak. Tiirk-İş kurulduktan sonra, ki bu kuruluşta Uluslara
rası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun önemli teknik yardımı, hat
ta maddi yardımı oldu, bir türlü bu konfederasyona katılmasına izin veril
medi. Türk-İş, sanırım 1953 yılından başlayarak bu Uluslararası Hür İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu'na katılmak talebinde bulundu. Yasaya göre 
Bakanlar Kurulu'nıın izni gerekiyordu. Fakat DP hükümetleri bu isteği 
çeşitli bahanelerle olumlu sonuçlandırmadılar ve sonuna kadar da Türk- 
Iş'in bu isteğine sırt çevirdiler.

M. GÜLMEZ- Hocam, Erkmeıı'in bakanlığı döneminde acaba hiç 
kendisiyle sosyal politikanın, başta grev almak üzere, başka alanlarında 
ve başka sorunları konusunda görüşmeniz, tartışmanız oldu mu?

C. TALAŞ- Olmadı. Biz o zaman Fakülteye geçtikten sonra, 1954- 
55 sonrası, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin DP hakkmdaki görüşü çok 
olumlu değildi. 1954 yılında Forıım da çıkmaya başladı ve Forum 
SBF'nin öğretim kadrosundan bir bölüm insan tarafından çıkarılıyordu. 
Aydm Yalçın, Turhan Feyzioğlu, Turan Güneş, Muammer Aksoy, 
Bahri Savcı, ben ve daha başka arkadaşlar vardı. O bugünkü Forum'dan 
bambaşka, tutarlı ve gerçekçi bir Forum'du. DP'nin ekonomik politikası
nın bir çıkmaza götürdüğünü savunan ve demokrasinin bütün kurum ve 
kurallarıyla işlemesi gerektiğini savunan, özerk üniversitenin gerçekleş
mesini savunan bir politikayı benimsemişti ilk Forum. Tabii, Forum'un 
bu tutumu DP hükümeti tarafından çok olumsuz değerlendiriliyordu ve 
1957 yılında SBF'ye dönük bir operasyon da yapıldı. Başlangıçtaki kad
roda Rahmetli Feyzioğlu da vardı, o sıralarda Feyzioğlıı dekandı, Feyzi- 
oğlu'nu vekâlet emrine alma havası doğdu. Fakat, vekâlet emrine almaya 
mahal kalmadan Feyzioğlu kendisi istifa etti ve istifaların arkası da geldi. 
Rahmetli Muammer Aksoy istifa etti, Aydın Yalçın istifa etti, Coşkun 
Kırca istifa etti. Bana. Balıri'ye siz kaluı denildi. Biz kaldık, Turan Gü
neş kaldı. Fakat çok geçmeden o da ayrıldı ve böylece DP'nin genel ha
vası, Hayrettin’le talebelik yıllarında olduğu gibi çok sık buluşup, birara- 
ya gelip, belli konularda görüşme yapmaya yer vermedi. Sosyal politika
ya ilişkin tartışma olanağı olmadı. Daha çok onun siyasal yaşamdaki bel
ki vakti, aynı zamanda partinin genel tutumu bu tür tartışmalara engel ol
du.

Sonra Hayrettin Erkmen 1960 devriminde tutuklanıp yirmi yıla 
mahkûm olan DP ileri gelenlerinden biri oldu. Hayrettin Erkmen paralı 
bir insan değildi ve tutuklandığı zaman maddi sıkıntıya düştü. Ben 1961 
yılında Dekandım. Hayrettin'in kardeşi Nizameltin Erkmen geldi. O da 
o zaman DP'ye girmişti yahut girmek üzereydi, sonra AP'de oldukça iyi 
yerlere geldi; bana "Hayrettin'in bir kitap tercüme etmek istediğini" söy
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ledi. Şimdi kitabın ismini iyi hatırlamıyorum, ama galiba Marshall'ın 
ekonomi kitabıydı, bunu Fakültenin basıp, basmayacağını sordu. Daha o 
dönemlerde 27 Mayıs'ın havası esiyordu. Ama ben kendi dekanlık yetki
mi kullandım ve bastık. Anımsıyorum, zannedersem yirmibin liraya ya
kın bir çeviri ücreti ödedik. Ben, "bakalım bunun sonu bize ne getirir" fa
lan dedim, ama bir şey gelmedi.

A. IŞIKLI- Hocam, 1953'te akademik kariyeriniz başladı. Siz Tür
kiye'nin çok çeşitli siyasal dönemlerinde, siyasal konjonktürlerinde hoca
lık yaptınız. 1954-1960 arasını düşünecek olursak, akademik özgürlükle
rin kısıtlılığı bakımından bugünkü dönemle bazı açılardan karşılaştırma 
yapmak doğru olabilir. Acaba bugünkü YÖK düzeniyle, 1954-60 arasın
daki dönemi mukayese edersek, o dönemde üniversiteler geniş ölçüde 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın patronajı altındaydılar, Milli Eğitim Bakanı 
dekanları görevden el çektirmek yetkisine sahipti. Bugün de üniversiteler 
üzerinde Cumhurbaşkanına bağlı YÖK'ün büyük bir nüfuzu ve denetimi 
var. Bu, günümüzde bazı tartışmaların da bir parçasını teşkil ediyor. Siz o 
dönemin ve bu dönemin tanığı olmuş, içinde belli ölçülerde yaşamış bir 
insan olarak, bu tartışmalara da ışık tutacak şekilde gözlemlerinizi, anıla
rınızı dile getirmek ister misiniz?

C. TALAŞ-Tabii. DP döneminde, 1954'lerden sonra, üniversiteyle 
DP’nin felsefesi bağdaşmıyordu. Ama üniversitenin hükümete bağlı bir 
statü içinde olması, Milli Eğitim Bakanının üniversite üzerinde önemli 
etki ve yetkilerinin olması rahatsız ediciydi. Bu dönemde, üniversitedeki 
hava, bu konuda bir mücadele, bir savaşım havasıydı ve YÖK döneminde 
olduğu gibi, hocalar üzerinde ağır baskı hissedilmiyordu. Büyük bir çe
kingenlik havası da yoktu. Bunu doğuran en önemli etken sanırım 
CHP'nin o zaman üniversitelere sahip çıkması ve İsmet İnönü'nün hep 
hissedilen ağırlığı oldu.

A. IŞIKLI- Belli ölçüde demokratik hayat varlığını sürdürüyordu. 
1980 sonrasında olduğu gibi demokratik hak ve özgürlükler kısıtlı değil
di.

C. TALAŞ- Evet... Kısıtlı değildi ve üniversiteden bir hocanın uzak
laştırılması veyahut üniversiteden bir dekanın uzaklaştırılması büyük tep
kiler yaratabilecek bir olaydı; öyle bir konsensüs vardı. Onun için hükü
metin üniversiteyle arası yoktu, ama üniversite üzerinde radikal bir ope
rasyon niyeti ve gücü de yoktu. Yani bu dönemde üniversiteler üzerinde 
ağır bir baskı yoktu, oldukça özgür düşünüyorduk, tartışıyorduk, yazıyor
duk. Ama bir yerde Feyzioğlu, dekanlığı zamanında biraz Adnan Mende
res'in damarına bastı ve Fakülte kurulunda yapılan tartışmalar hükümet 
tarafıdan, sanırım duyuluyordu. Bir yerde hükümet, yok, bu kadar da ol
masın havasına girdi. O 1957 hareketi gerçekleşti. Fakat hiçbir zaman 
YÖK havası yoktu. YÖK'ün çökertici, insanları kişiliklerinden uzaklaştı
rıcı terör havası esmedi. O zaman herşeye rağmen, YÖK'ün malik olduğu 
yetkiler hiçbir zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nda yoktu. Ve Milli Eğitim
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Bakanlan da hiçbir zaman üniversite üzerinde fazla baskı yapan bir hava
ya girmediler. YÖK havası tamamiyle bir askeri havadır ve 12 Eylül'ün 
yansımasıdır. Büyük tahribat yaptı üniversitelerde. DP zamanında üniver
sitelerde böyle büyük tahribat olmadı.

A. IŞIKLI- Efendim izninizle 1960'a geliyoruz. 1960 sonrası kabi
nelerde iki defa Çalışma Bakanlığı görevini üstlendiniz Böyle bir göreve 
getirilmenizde acaba 27 Mayıs'ı yapanlarla daha önceki kontaktlarınızın 
etkisi oldu mu? Bu Bakanlığa getirilişinizin sizce sebepleri nelerdir?

C. TALAŞ- 27 Mayısçılarla hiçbir ilişkim olmadı, yalnız, Fikret 
Ekinci 27 Mayıs'ın içindeydi; onunla Londra'da tanışmıştık. Ben Lond
ra'dayken o da oradaydı, Forum'daki yazılarımla beni tanımış; orada ta
nıştık. Tanışıklığımız, ahbaplığımız ondan sonra sürdü. Fikret Ekinci'nin
1960 ihtilalini yapan Milli Birlik Komitesi içindeki görevi o kadar da 
önemli değildi. Türkeş Başbakanlık müsteşarıydı, o da Türkeş'in yardım
cılığını yapıyordu. Ama daha bu aşamaya gelinmeden önce, Fikret bizim 
evimize sık sık gelirdi, 1960 öncesini çok tartışırdık. Çok aklı başında, 
milliyetçi ve gidişatı çok olumsuz gören bir havadaydı. Askeri hakimdi. 
27 Mayıs olduğu zaman ertesi gün geldi, "'sizinle Cemal Paşa'ya gidece
ğiz" dedi. "Sizi görmek istiyor" dedi. Anladım ki, Cemal Paşa ile de son
radan teması olan bir arkadaştı.

28 Mayıs'ta Fikret'le Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gittik, Cemal 
Paşa'yı gördüm. İçeri girince Fikret, "Paşam Profesör Cahit Talas'ı getir
dim" dedi. Demek ki, daha önce konuşmuşlar. Cemal Paşa beni çok iyi 
karşıladı, çay, kahve ısmarladı, zaten babayani bir insandı, "bizimle çalı
şır mısın?" dedi. Fikret'ten bazı şeyler sezinlemiştim, ama böyle birden 
bire teklif beklemiyordum. Biraz tereddüt ettim, sonunda "çalışırım" de
dim. "Öyleyse sizi Sanayi Bakanlığına atayacağız" dedi. Sanayi Bakanlı
ğını duyunca biraz tereddütüm arttı. "Paşam benim uzmanlık alanım sa
nayi Bakanlığı ile bağdaşmaz, eğer bana hükümette bir görev vermek is
tiyorsanız, Çalışma Bakanlığında daha yararlı olurum" dedim. "Peki 
olur" dedi ve ilk atama, beş kişilik bakanla ilgiliydi, hemen 28 Mayıs'ta 
yapıldı. Hükümetin diğer üyeleri sonra aranıp, bulunup, tayin edildiler. O 
zaman bakanlar büyük yetkilerle donatılmıştı. Bir yazı ile Bakanlığın bü
tün düzenini yeniden kurmanız mümkündü.

Ben öyle çok radikal bir değiştirmeye gitmedim. Hatta Hayrettin'in 
getirmiş olduğu özel kalem müdürünü bile değiştirmedim. Ö zaman 
Mehmet Selik'i özel kalem müdürlüğüne getirecektim; fakat, Mehmet bi
raz tereddütler geçirdi, olmadı. Biliyorsunuz Fehmi Yavuz da Cevat Ge- 
ray'ı almıştı. Ben Hikmet'le devam ettim. Bana da hizmet etti. O tama
miyle bir bürokrattı. Benim Çalışma Bakanlığına atanmam, daha çok be
nim alanımda biraz tanınmış olmamdan doğdu. 1950'lerden bu yana, bu 
alanda çalışan üç beş hoca vardı. İstanbul'da Keşler, Orhan Tuna, An
kara'da ben vardım. Demek bir Çalışma Bakanı aranınca, Fikret beni Ce
mal Paşa'ya önerdi. Fakat, dediğim gibi önce Sanayi Bakanlığını önerdi. 
O Çalışma Bakanıyla Sanayi Bakanını biraz karıştırmış da olabilir.
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Bakanlığım öyle oldu. Yani ikisi de doğru. Milli Birlik'le doğrudan 
bir temasım olmadı, ama Fikret'i tanıyordum. Bir de kendi alanımdaki ça
lışmalarım etkili oldu sanıyorum.

A. IŞIKLI- Efendim burada bir parantez açacağım, Mehmet Se- 
lik'ten bahsettiniz, bu sizin hocalığınızla ilgili bir takım anılan gündeme 
getirmeme neden oldu. Mehmet Selik zaman zaman sizin tarafınızdan sı
nıftan kovulduğunu anlatır. Sonra ona özel kalem müdürlüğü önermişsi
niz. Her halde takdir ettiğiniz için önerdiniz. Bu sizin karakter özelliği
nizle, kişiliğinizle ilgili bir gözlemimizi kanıtlıyor. Siz sadece öğrencile
rinizle olan ilişkilerinizde değil, genel olarak bazen çok ters oluyorsunuz, 
fakat değişmeyen bir özelliğiniz var, asla kinci olmuyorsunuz. Kişiliğini
zin bu yönünün siz de farkında mısınız? Bunu genel olarak hayat felsefe
nizle ilgili bir sonuç olarak mı, yoksa spontane olarak mı gelişiyor?

C. TALAŞ- Ben o olayı hatırlıyorum. Mehmet, Atilla ile, Atilla 
Karaosmanoğlu ile yanyana otururlardı. Çok konuşurlardı. Yanlarında 
oturanlar görmezlerdi, ama bazen dersin seyrini bozacak kadar gevezelik 
yaparlardı. Bir iki defa, "susun, kafamı karıştırıyorsunuz" dedim. Meh
met Selik fısıltılarla yine devam etti; onun üzerine sınıftan çıkardım. Fa
kat, sonra çok üzüldüm, o da üzüldü. Aradan epey zaman geçtikten sonra 
ne konuştuklarını sordum. "Derste birşey söylediniz, o bizi güldürdü." 
dedi. Fakat, iyi bir öğrenciydi. Sanırım benden de iyi not almıştı. Fakülte
ye asistan olarak girmek istedi. Prof. Aydın Yalçın Mehmet'e iyice tak
mıştı. Ben Mehmet Selik'in asistan olabileceğini düşünüyordum. Aydın 
Yalçın'ın ona haksızlık yapmasına üzüldüm. Çünkü iyi bir öğrenciydi ve 
doktrine, sistemlere yatkın bir havası vardı ve sonraki üniversite hayatın
da Aydın Yalçın'la hep sorunlu yaşadı. Hiçbir zaman yıldızları bağdaş
madı. Mehmet sosyalist, Aydın Yalçın koyu bir liberal idi. Aydın Yal- 
çın'ın bu tutumuna karşı, biraz da onu korumak için özel kalem müdürlü
ğüne almak istedim. Fakat sonra kendisi bazı tereddütler geçirince öyle 
kaldı. Haksızlığa karşı her zaman duyarlı kaldım. Tersliğime gelince, bi
raz Karadenizlilikten mi geliyor bilmem; ama böyle bir izlenim yaratmış 
olmam benim için iyi bir not değil her halde. Aslında yumuşak bir kişili
ğim olduğunu da söylerler. Sinirlenmelerim de çok geçicidir, uzun sür
mez.

A. IŞIKLI- Efendim, bu 27 Mayıs'taki Bakanlıklarınız sırasında 
yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler herhalde olmuştur. Bu konuda 
vereceğiniz örnekler var mı? Karşınıza çıkan en büyük engeller ne tür en
gellerdir?

C. TALAŞ- Şimdi 27 Mayısın ertesi gününde demin söylediğim gi
bi işe koyulduk. Fakat, Bakanlıkta bir süre rahat çalışma olmadı. Bilhassa 
Türkeş'ten gelen, yalnız Çalışma Bakanlığını değil, bütün hükümeti ra
hatsız eden bir hava vardı. Türkeş bakanlıkların çalışmasına çok müdaha
le etme havası içindeydi. Bu bizi çok rahatsız etti. 27 Mayıs'ın ertesi gü
nü Bakanlığa geldik, Bakanlığı derlemeye, toplamaya, Bakanlığı tanıma
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ya çalıştım. Bakanlar Kurulu sık toplanırdı. Bir toplantı sırasında genel 
siyasetle, iç politika ile ilgili tartışmalar olurken, o zamanlar İçişleri Ba
kanı da Muharrem Kızıloğlu’ydu. o da sağcı bir paşaydı, bir işçi hareke
ti olduğu zaman, "hocam sizinkileri görüyor musunuz hiç rahat durmu
yorlar" diye laf atardı, böyle bir toplantıda, Cemal Paşa Erzurum'daydı, 
hükümet Fahri Özdilek Paşanın başkanlığında toplanmıştı, Tiirkeş yine 
hükümete görevler vermek, iç politikayla ilgili uyarılarda bulunmak ha
vası içine girdi. Biz de, "böyle olmaması, çalışmalarımıza müdahale edil
memesi lâzım, aksi taktirde istifa ederiz" dedik, ve Bakanlar Kurulu böy- 
lece bitti. Cemal Paşa ertesi gün Erzurum'dan geldi. Tiirkeş Cemal Pa- 
şa'yı hava alanında karşılamış ve "hükümetten beş on arkadaş istifa tehdi
dinde bulundular, bizimle rahat çalışamıyorlarmış" diye söylemiş, onun 
üzerine bizim istifalarımızdan önce, daha Cemal Paşa'yı görmeden önce, 
Cemal Paşa "öyleyse biz onları affedelim" demiş. "On kişi birden istifa 
ederse olumsuz bir hava olur; biz affedelim" demiş. Sanırım ya on ya do
kuz Ağustos'tıı bizi, on arkadaş, affettiler. Bize, hizmetlerimize teşekkür 
eden ve ileride yine birlikte çalışma arzusu izhar eden Orhan Erkan- 
lı'nın bir yazısı geldi. Bizim Bakanlıktan ayrılmamız öyle oldu. Demek 
ki, iki ay kadar görev yapmışız. O dönemde zaman bakımından kapsamlı 
çalışma olanağı henüz bulamamıştık. Bütün bakanlıklarda da durum ay
nıydı. O dönemde yalnız bilindiği gibi, Tiirk-İş'in Hür İşçi Sendikaları 
Konfederasyonuna katılma kararı Bakanlar Kurulundan çıktı. Hükümetin 
dördüncü kararıdır. Kapatılmış olan birlikler ve federasyonlar açıldı. Sen
dikaların üzerinden baskı havası kalktı ve sendikalar normal çalışmaları
na başladılar. Sendikalarla yakın ilişkiye girdik; birçok konuda işbirliği 
yaptık. Fakat söylediğim gibi yasal düzenlemelere geçecek zamanımız 
olmadı.

Bakanlıktan affedilince tekrar üniversiteye döndüm. O yıl dekan se
çildim ve yine dekanlıkta otururken bir telefon geldi, Fahri Ozdilek Paşa 
telefon ediyordu, bana aynen, "Hocam biz bu işçilerin dilinden anlamıyo
ruz; siz gelin bizimle tekrar birlikte çalışın" dedi. İ961 Mart başı falandı. 
Birkaç saat müsaade istedim, "peki" dedi, fakat sıkışık bir durumları mı 
vardı, orasını bilemiyorum, öğlen haberlerinde benim Çalışma Bakanlığı
na atandığımı duyurdular.

A. IŞIKLI- İkinci Bakanlık ne kadar sürdü efendim?
C. TALAŞ- İkinci Bakanlık 1961 seçimlerine kadar sürdü. Seçimler 

15 Kasım'da yapılmıştı; Fakat biz Hükümet olarak seçimin bir seçim hü
kümetinin yöneliminde gerçekleşmesinin uygun olacağını düşünerek bir
likte istifa mektubumuzu Gürsel Paşaya sunduk. İstifamız kabul olunma
dı. Böylece hükümet de Kasım sonuna kadar sürdü. Yani yeni parlamen
ter düzen başlayıncaya kadar benim Çalışma Bakanlığım da sürdü. O ara
da Avrupa Sosyal Şartı'nın hazırlığı bitmiş, tamamiyle ortaya çıkmış 
durumdaydı. Şartı, Avrupa Koııseyi'ne üye ülkeler imza törenine çağırıl- 
dılar. İtalya'da Toriııo kentinde bu imza töreni yapıldı. Türkiye adına Av
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rupa Sosyal Şartı'nı imzaladım. Tabii Şart'ın birçok düzenlemesi ilkeleri, 
Türkiye mevzuatıyla uyum içinde bulunmamaktaydı. Fakat, ben düşün
düm ki, uyum içinde olmamasının büyük önemi yok. Bunu Cemal Pa- 
şa'ya ve hükümete de anlattım. "Peki" dediler ve ben Torino'ya gittim. 
Orada bu düşüncelerle ve daha sonra iç hukukumuzu Avrupa Sosyal Şar- 
tı'na uyduracağımızı düşünerek bu imza töreninde Türkiye Cumhuriyeti 
adına ben bulundum ve imza ettim. Fakat, biliyorsunuz Avrupa Sosyal 
Şartı birçok çekince ile ancak 1989 yılının ortalarından sonra onaylandı. 
Sırf dışarıya bazı içtenliksiz mesajlar vermek için, ILO ile aramızda bir 
olumlu hava yaratır mıyız düşüncesiyle ve içeriğini de boşaltarak, bilhas
sa 5. ve 6. maddelerini de çekincelerle kaldırarak onayladılar.

1978 yılında Ecevit hükümetinin Avrupa Sosyal Şartı'nın onaylan
ması için çok gelişmiş bir hazırlığı vardı. Bütün çeviriler yapılmıştı, han
gi çekincelerle onaylayacağımız üzerinde tartışmalar yapılıyordu ve sanı
rım pek az çekince koymak eğilimi egemendi, fakat o zaman Ecevit hü
kümetinin düşmesi, Şartın onaylanmasını önledi.

A. IŞIKLI- Hocam, 27 Mayıs hareketi ve 27 Mayıs iktidarı çok çe
şitli eğilimlerin bir birleşimi niteliğinde. İçinde başlangıçta anti-demok- 
ratik eğilimler var, hatta biraz ağır basıyor görünüyor. Fakat sonradan 27 
Mayıs hareketi 1961 Anayasasını doğuruyor ve Türkiye'de bir demokra
tik açılım ve hatta bir sola açılış dönemini başlatıyor. Sizce 27 Mayıs'ın 
güç dengesinin bu şekilde belirginleşmesinde en önemli etken ne olmuş
tur? Yani Türk toplumundaki hangi birikim, hangi dinamizm, hangi güç
ler, 27 Mayıs'ın böyle bir noktada denge bulması sonucunu doğurmuş
tur?

C. TALAŞ- Aslında 27 Mayıs'ın başlangıç ayları da çok katı ve de
mokrasiye yabancılaşmış aylar sayılmamalı. Yalnız mahkemeler konusu 
ve bazı rivayetlerin yayılması bir takım tedirginlikler yarattı, hükümet ve 
27 Mayısçılar nezdinde. 27 Mayıs bir kez üniversiteye çok açıktı. Fakat 
bir yanlışlık ile talihsizlik 147'lerin Ekim ayında üniversitelerden uzak
laştırılmaları oldu. Bu yanlış bir karar olmuştu ve 27 Mayıs'ın özgürlükçü 
ve olumlu havasına gölge düşürdü. Aslında 27 Mayıs'ı askerler mi yaptı, 
yoksa üniversite ve halk mı yaptı? Bu tartışılabilir. Askerleri, halk ve üni
versite böyle bir yola çekti bence. Gerçi genç subaylar içinde gidişatı be
ğenmeyen, gidişatın kötü olduğunu düşünenler çoktu; fakat 27 Mayıs* ön
cesi üniversitedeki hava, basın ve bu havanın halka yayılması 27 Mayıs'ı 
bir halk hareketi gibi ortaya koydu. Ben o günü hatırlıyorum, bütün An
kara ayaktaydı. Yalnız gençler değil, halk da ayaktaydı. Bayram havası 
vardı. Bu bayram havası birkaç gün sürdü. Onun için 27 Mayıs 12 
Mart'a, 12 Eylül'e hiç benzemeyen bir müdahaledir. Ve 27 Mayıs'ın Ana
yasası da hem içeride, hem dışarıda hiçbir ihtilalin getirmeye cesaret ede
mediği özgürlükçü, demokratik bir Anayasadır. Halkın büyük etkisi ol
muştur, üniversite ve aydınların büyük etkisi ve katkısı olmuştur. Çünkü 
halkın bu katkısının bir karşılığı olması gerekiyordu. Halkın daha çok

20



söz sahibi olacağı, etkili olacağı bir siyasal yaşamın tercih edilmesinin 
yararlı ve kaçınılmaz olacağı görülüyor ve düşünülüyordu ve öylece 
1961 Anayasası ortaya çıktı. Hatta biliyorsunuz, 1961 Anayasası'nm ha- 
zırlamşında önce bir İstanbul Komisyonu vardı. Sıddık Sami Hocanın 
başkanlığındaki bu komisyonun havası, halkın havasına uymadı. İstanbul 
komisyonu daha çok korporatif bir Anayasa getirmek havasına girdi ve 
bu, rahatsızlık yarattı. Hem İstanbul komisyonunun içinde bulunan bazı 
öğretim üyeleri nezdinde rahatsızlık yarattı, hem de Milli Birlik Komite
si, üniversiteler ve halk içinde rahatsızlık yarattı. Onun üzerine İstanbul 
komisyonu yerine yeni bir komisyon kuruldu Ankara'da ve yeni Kurucu 
Meclis içinden ve kırk kişilik bir yeni komisyon çok verimli ve çağdaş 
bir çalışma yaptı. O komisyonun başkanı Enver Ziya Karal'dı. Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu Hoca oradaydı., Mümtaz Soysal, Bahri Savcı, 
Muammer Aksoy oradaydı, Münci Kapanı, Tarık Zafer Tunaya, Ra- 
gıp Sarıca oradaydı. Üniversitenin aşağı yukarı önde gelen bütün hocala
rı oradaydı.

A. IŞIK LI- Giritli de oradaydı.
C. TALAŞ- Doğru, Giritli de oradaydı. Aydınların ve üniversitenin 

büyük etkisi, katkısı oldu. Bir de Milli Birlikçilerin genç kanadı çok etki
li idi. Yıldız, Küçük, Okan, Tunçkanat, Karavelioğlu, Karaman, 
Yurdakuler ve diğerleri. O sırada İsmet Paşa ve CHP'nin de olumlu et
kileri oldu. Çünkü, CHP ve İsmet Paşa daha önceki dönemden çok çekti
ler. Çok sıkıntı içinde bir muhalefet yaşadılar. Bu durumda daha çok de
mokratikleşmeyi gerekli gördüler; daha sağlıklı bir parlamenter rejimi 
gerekli gördüler. 27 Mayıs öncesi Anayasaya uymayan pek çok yasa çı
karılmıştı; fakat, bir Anayasa Mahkemesi yoktu. Anayasa Mahkemesini 
getirdiler. Özellikle mahkemelerin bağımsızlığı, üniversitelerin özerkliği 
konuları üzerinde hassasiyetle durdular. Bu arada tabii kişisel olarak İs
met İnönü'nün de büyük etkisi oldu.

A. IŞIK LI- Efendim 147'ler olayını 27 Mayıs açısından bir talihsiz
lik olarak belirlediniz. Bu olumsuz yanının tartışılmayacak kadar açık ol
duğuna kuşku yok. Fakat gene de 147'ler olayını 1402'likler olayı ile mu
kayese etmek mümkün değil herhalde. Çünkü bir kez yanlışlığı askeri hü
kümetin kendisi düzeltti; eleştiriye açıktı ve 147'ler olayında insanların 
emeklilik hakları yakılarak, hizmetlerinin sıfır sayılması gibi bir uygula
ma olmadı. Herşeyden önemlisi de, eleştiriye açıktılar ve hatalarını ken
dileri düzelttiler.

C. TALAŞ- Ben o zaman dekandım. Rahmetli Suut Kemal Yetkin 
Hoca rektördü. Biz sık sık toplandık, Cemal Paşa'yı gördük, Milli Birlik
çileri ziyaret ettik, büyük bir haksızlık yapıldığını anlattık. Bizi dinledi
ler; ama, bu isimler bize üniversite çevrelerinden yansıdı dediler. Biz 
bunları kendimiz seçmedik ve bunu düzeltmeye samimi olarak çalışıyo
ruz dediler. Uzaklaştırılan arkadaşların hiçbiri maddi sıkıntıya düşmedi. 
Özlük hakları korundu. Örneğin Prof. Aziz Köklü OECD nezdinde Tür
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kiye temsilcisi oldu. Daha birçok hoca iyi yerlere yerleştirildiler. Hem de 
çok iyi yerlere yerleştirildiler ve sonunda da yanlış düzeltildi. Yani 
1402'nin uygulamasıyla hiçbir şekilde mukayese edilemez. İnsanları boş
luğa ve umutsuzluğa götüren bir karanlık hava olmamıştı. Yanlış çabuk 
düzeltildi. Bir istisnası ile bütün hocalar geri döndü.

Olayların içinde yaşayanlardan biri olarak, şimdi sırası gelmişken 27 
Mayıs Devrimi'nin büyük yanlışı olarak kabul edilen idamlardan söz ede
ceğim. Biz hükümet olarak buna karşı çıkmıştık. Milli Birlik Komitesi'ne 
yaptığımız yazılı başvuru bunun belgesi olarak tarih içindeki yerini almış 
bulunuyor. Aslında ben Milli Birlik Komitesi'nin bu idamlara gönül rıza
sı ve özgür iradesi ile karar verdiği düşüncesinde değilim. Çünkü 1961 
Anayasası 31 Mayıs 1961 tarihinde halkoyuna sunulup 9 Temmuz 
1961'de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak kabul olunduktan sonra, 
biraz karışık bir dönem yaşanmaya başlanmıştı. Birkaç cunta oluşmuştu. 
Bunlar Milli Birlik Komitesi'ne karşı idiler. İki önemli konu üzerinde du
ruyorlardı. Bunlar Yassıada Mahkemesi'nin vermiş olduğu idam kararla
rının onaylanması ile seçimlere gidilmekte acele edilmemesi idi. Mende
res ve iki arkadaşının idam kararı bu baskı altında verildi, düşüncesinde
yim. Karar iki oy farkı ile alınmıştı. Asıl yanlış, kimi Milli Birlik Komi
tesi üyelerinin sözünü ettiğim sorumsuz cuntaların baskılarına açık olma
larında aranmalıdır. Seçimler yapılıp Millet Meclisi oluştuktan sonralarda 
bile Meclisin açılmaması için Milli Birlik Komitesi üzerindeki baskılar 
artmıştı. Bunun üzerine hükümet Kasım 1961 başında bir tebliğ yayınla
ma gereğini duymuş ve sorumsuz cuntalara karşı cephe almıştır. Radyo
larda açıklanan hükümet tebliğini sözünü ettiğim cuntalar önleyememiş
lerdir.

A. IŞIKLI- Biz o zaman talebe cemiyeti başkanıydık, bu konudaki 
protestolarımız, daha sonraki uygulamalarda olduğu gibi, işkenceler tu
tuklamalar şeklinde mukabele görmedi o zaman. Tam aksine biz öğrenci 
olmamıza rağmen o dönemde saygıyla dinleniyorduk.

M. GÜLM EZ- Hocam, 1961 Anayasası sonrasında bir süre aktif 
politik yaşama girdiniz. Kuruluş hazırlıklarını sürdüren İşçi Partisi'nin li
derliğini kabul etmeniz konusunda, o dönemin işçi liderlerinden biri olan 
Avni E rakalın’dan bir öneri aldınız. Bu önerinin Yeni Türkiye Partisi 
kurucusu olduğunuz tarihten önce ya da sonra yapıldığını bilmiyorum, 
ama siyasal yeğlemenizin YTP için olmasının nedenlerini merak ediyo
rum. Açıklayabilir misiniz?

C. TALAŞ- 27 Mayıs'tan bir buçuk yıl sonra seçimler yapıldı. "Bu 
seçimlere CHP'nin tek başına girmesi sakıncalı olur" diye düşünüldü. 
Hatta hükümet içindeyken Cemal Paşa, Ekrem Alican'a bu konuda bazı 
telkinlerde bulundu. "İstediğin arkadaşları al, bir parti kur" dedi. Çünkü, 
CHP tek başına seçimlere girerse demokratik bir hava olmayacaktı. Onun 
üzerine Alican ve bizler, onbir kişi olduk Orhan Apaydın var, Raif Ay- 
bar var, Fahrettin Kerim sonradan katıldı... onbir kişi olduk. Prof. Hik
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met Belbez'in evinde sürekli toplandık ve bir program hazırladık. O sıra
larda da sendikacılar tarafından bir işçi partisi kurulması düşüncesi orta
ya çıkmıştı. Fakat, partiye bir başkan bulmakta güçlük çekiyorlardı. Hü
kümette görevimi tamamlamıştım; üniversiteye dönme fikri de kafamda; 
böyle bir havadayken, Avni Erakalın'dan bir telgraf aldım, "İşçi Parti- 
si’nin başkanlığını kabul eder misiniz" diye. Doğrusu böyle bir telgrafı 
alınca çok güç durumda kaldım. Bir kez, biz YTP'yi kurduk, ama, bunu 
"meydan boş kalmasın" diye kurduk; "DP'nin yeri boş kalmasın" diye 
kurduk. Sonra o arada AP de kuruldu. O partiyi kurduk, ama aslında be
nim politikaya devam etme düşüncem yoktu. Ben üniversiteye dönmek 
niyetindeydim. Nitekim ben YTP'den aday olabilirdim, seçilebilirdim de, 
çünkü 90 küsur milletvekiliyle gelmiştik. Meclise; girmedim seçi- 
me.Üniversiteye döndüm. YTP'yi kurmadan önce böyle bir telgraf alsay
dım, gene ona olumlu bir yanıt vereceğimi sanmıyordum, çünkü ben po
litikada kalmayı düşünmüyordum. Benim Avni Erakalın'a olumlu yanıt 
verememem bu düşüncelerden doğdu.

A. IŞIKLI- Hocam, üniversiteye döndünüz, Türkiye birçok alanda 
olduğu gibi akademik alanda da altın çağını yaşadı diyebiliriz. Fakat, bu 
bir acı kesintiye uğradı 12 Mart'la. 12 Mart'ın acılarını kişisel olarak yaşı- 
yan simalardan biri oldunuz. Bu acı sayfayı da açmak zorundayız. Acaba 
12 Mart'la ilgili ve 12 Mart’ta yaşadıklarınızla ilgili neler söyleyebilirsi
niz?

C. TALAŞ- Üniversiteye döndükten sonra benim için yeni bir ya
şam başladı. Özgür bir ortamda, üniversitenin özerkliğe kavuştuğu bir or
tamda, birçok hakların Anayasayla güvence altına alınmış olduğu bir or
tamda üniversitede olmak çok iyi bir şeydi; kıvanç verici bir şeydi. Öğ
rencilerle yakın ve çekinmeden ilişkilerimiz olacaktı. Onlarla düşünce 
alışverişinde bulunacaktık. Çalışmalarımız acaba şu ne der, hükümet ne 
der diye kaygılara kapılmaksızın gerçekleşecekti ve gerçekten bu dönem 
üniversitenin de bir altın dönemi olmuştur. Ama, yalnız üniversitenin de
ğil, Türk toplumunun bir altın dönemi olmuştur ve düşünce bakımından 
korku kalkmıştır. Daha önceki DP döneminde, daha öncesine gidersek 
CHP döneminde birçok düşünce tartışılamıyordu, okutamıyordunuz, öğ
rencilerle tartışamıyordunuz. Sol düşüncelere dönük çalışmalar yapmanız 
sizin birçok durumlarda kariyerinizi zedeleyici hava yaratıyordu. Örnek
leri çoktu. Sendika hakkının savunulması bile o dönemlerde sakınca ya
ratan bir hava estiriyordu. Şu halde, öyle dönemlerden geçtikten sonra, 
DP için de büyük bir talihsizlik olan Tahkikat Komisyonu dönemini ya
şadıktan sonra, 27 Mayıs sonrasının on yılı gerçekten Türkiye'nin sosyal 
tarihinin, siyasal tarihinin altın dönemi olmuştur ve bugün dahi şimdiye 
kadar ne gelmişse, hep o dönemde gerçekleştirilenlerden yansımıştır. Bir 
büyük özgür tartışma havası doğmuştur.

1960'lı yıllar, Avrupa'nın da, gençlik kesiminin de büyük çalkantıla
ra neden olan hareketli yıllarıdır. 1968 havalan Türkiye'ye de yansıdı ve
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Türkiye'de üniversiteler içinde 1968'in o coşkulu havası o zaman Demirel 
hükümetini çok rahatsız etti. Demirel, FahirArmaoğlu'nun dekanlığı za
manında birkaç kez Fakülteye geldi biliyorsunuz. Üniversitelerle yakın 
bir diyalog kurma havası içine girdi. Fakat, üniversitede Demirel'e pek 
güven duyulmadı. Ve yalnız SBF'de değil, bütün üniversitelerde gençle
rin oluşturduğu yeni bir hava esti. Bu, hükümetlerde büyük bir rahatsızlık 
yarattı, üniversitelerde de bazı rahatsızlıklar yarattı. Bazı olumsuz geliş
meler oldu. Örneğin biz Fakültede toplanamıyorduk çoğu kez. Profesör
ler kurulu bazen toplantılarını Fakültelerde yapamıyordu, birkaç defa 
başka yerlerde toplandığımızı anımsıyorum. Ama o hava, daha çok öz
gürlük isteyen bir havaydı. Yani "27 Mayıs'ın getirdikleriyle yetinmeye
lim, Avrupa'dan da esinlenelim" diyen, daha çok özgürlük isteyen bir ha
vaydı. Ne var ki, bir büyük talihsizlikti, gençliğin büyük bir bölümü sağ 
propogandalann etkisi altında kaldı ve gençlik bölündü. Bu hem üniver
siteler içinde, hem gençlik içinde büyük rahatsızlık yarattı. Ve 1961 Ana- 
yasası'nı bir türlü hazmedemeyen, 27 Mayıs'ın getirdiği özgürlükçü hava
yı, özgür düşünceyi bir türlü özümsemeyen insanlara bir müdahale baha
nesi oluşturdu gençliğin bazı hareketleri. Aslında daha çok özgürlük, da
ha çok katılım istenmekteydi. Fakat, bu iyi değerlendirilmedi ve sonunda 
Prof. Nihat Erim bile 1961 Anayasası'nı lüks saydı ki, bir zamanlar 
CHP'nin sözcüsü olarak parlamentoda sosyalizmi uzun uzun savunan bir 
insandı. Sonunda 1971 yılında 12 Mart müdahalesi ortaya çıktı.

Ben 1971 yılında da dekandım. O zaman öğrencilerle çok yakın ilişki
ler içindeydim. Çok hareketliydiler. Fakülte basıldı biliyorsunuz. Polisler 
yatakhaneye büyük bir hışımla girdiler. Çocuklar yatakhanede dolap, kar
yola ne varsa onlarla barikat yapıp polisi önlemeye çalıştılar. Ve büyük bir 
arbede oldu. Polisler benim üzerime yürüdü. Arkadaki yatakhanede Cevat 
ve Fehmi Hocalarla birlikteydik, bu müdahaleler sonunda üniversite için
de büyük bir olumsuz hava doğdu. Anımsıyorum, Dekan olarak valiyi arı
yorum, yok; İçişleri Bakanını arıyorum, yok, yahut çıkmıyor. Polis müdü
rünü arıyorum, çıkmıyor. "Durdurun şu polisleri, çocukları öldürecekler" 
diyorum; hiç kimse yok ortada. Nihayet Cumhurbaşkanı Sunay'a başvur
dum. Fakat, o da çıkmadı, "şu sırada randevum var, kimseyle görüşecek 
vaktim yok" dedi. Bunun üzerine ertesi gün ben öğrencilerle Fakültede bü
yük anfıde konuşurken, "artık Türkiye'de başvuracak makam kalmadı" de
dim. "Devletin yetkililerini bulup, derdimizi anlatamıyoruz" dedim. Bu ko
nuşmam da bir takım olumsuz havalar yarattı ve öyle gelindi 12 Mart'a.

12 Mart'ta Fakültedeydik. 12 Mart'la birlikte Fakültenin üzerine 
mağmum, hüzünlü bir hava çökmüştü. Bu üniversitedeki gençlik olayla
rından da hep SBF sorumlu tutuluyordu. O zamanlardan Ertuğrul Kürk- 
çü'yü de hatırlıyorum. Ertuğrul bizim Fakülteye sık sık gelir, bizim ço
cuklarla görüşürdü. Polisten saklandığı bir dönemde, ben de yurttan geli
yordum, "hocam beni hemen otomobilinizin arkasına koyun, bagaja ko
yun, ODTÜ'ye atın beni, çünkü beni yakalayacaklar" dedi. "Hiç böyle 
şey olur mu" dedim...
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Yine bir gün, Mayıs'ın başıydı, Dekanın odasında oturuyoruz. Ben 
Dekanlıktan istifa etmiştim, Mümtaz Soysal seçilmişti. Mümtaz derste, 
Fakültede sıkıntılı ve üzüntülü idik; arkadaşlarla "ne yapalım" diye konu
şuyoruz, iki kurmay albay ya da yarbay geldi. Dekanı sordular, "derste" 
dedik. Cahit Talas'ı göreceğiz dediler, "benim" dedim. Mümtaz'ın ders
ten çıkmasını beklerken huzursuzlandılar, "çağıralım" dediler ve öyle 
yaptılar. Bizi bir askeri arabaya bindirdiler, Yıldınm'a doğru hareket et
tik. Arkadan da bizi bir araba izliyordu. Albaylarla Dekanlıkta konuşma
lar olurken Mehmet Selik de dekan odasındaydı, "ben de sizinle geleyim 
mi" dedi. "Sen ne diye geleceksin, bakarsın seni de tutuklarlar" dedik, 
"peki" dedi, uzaklaştı. İşte o bizi takip eden araba Mehmet Selik'miş. Bi
ze, "bilginize başvurmak için sizi götürüyoruz" demişlerdi. Daha önce 
gözaltına alınmış arkadaşların bulunduğu Yıldınm'daki yere geldik. İçeri 
girdik. O arada Merkez komutanına rastladık. O sırada merkez komutanı 
Fait Türün'ün kardeşi, Tevfik Türün'dü. Ben Mümtaz'dan biraz ayrıl
dım, Tevfik Türiin'e, "bizi niye çağırdınız" dedim. Sert ve kaba bir sesle, 
"ne olduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz" dedi. "Sizinle daha çok görü
şeceğiz" falan dedi. O sırada Mehmet Selik belirdi içeride. "Bu kim" de
di Tevfik Türün. Mehmet Selik, "ben hocalarımla" geldim dedi. "Niye 
geldin" diye sordu. "Neden geldiler diye bakmaya geldim" dedi. "Haydi, 
defol burdan, burada işin yok" diye bağırdı. Mehmet Selik biraz diren
mek istedi, fakat askerler dışarı çıkardılar. Tabii ailelerimize falan haber 
verme imkânı olmadı, doğru arkadaşların yattığı koğuşa götürdüler. Bi
zim dostlar oradaydı: Bahri Hoca, Sadun Aren, Halit Çelenk, Nevzat 
Helvacı... Ertesi giin rahmetli Bülent Nuri Esen de geldi. Fakat Bülent 
Nuri Esen bizim bulunduğumuz yere alınmadı. O neşeli, fakat şaşkın bir 
durumdaydı, durumunu yadırgıyordu. "Ben buraya nasıl gelirim" havası 
içindeydi, çünkü Nihat Erim başbakan, biliyorsnuz, Bülent Nuri de Nihat 
Erim'le canciğer arkadaştı. Onu başka bir yere aldılar, sanırım Nihat 
Erim'in bir müdahalesi oldu ve bir gece kaldıktan sonra salıverildi.

Ben gözaltında onsekiz gün kaldım. Öteki arkadaşlar, Mümtaz, Sa
dun, Bahri, Muammer benden fazla kaldılar. Bir süre sonra Yıldırıma ya
kın, fakat daha az elverişli olan bir koğuşa nakledildik. Zaten ilk gittiği
miz gün yatacak yer yoktu. Bahri Hocayla bir iki gece aynı yatakta yat
tık. Ondan sonra bir iki yatak daha getirdiler. Ne için gözaltına alındığı
mız, neden burada olduğumuz sorulduğu zaman, hiçbir doğru dürüst, tat
min edici yanıt alamadık. O zaman bizim koğuşla ilgilenen genç bir teğ
men vardı o bana tahliye edileceğimi söyledi. Adli subaya gittim, o da 
tahliye ediliyorsunuz dedi. Ne için alındığımı sordum, vallahi bilmiyo
rum, bize emir geldi tahliye ediliyorsunuz dedi. Onsekiz gün gözaltında 
kalmış oldum.

Serbest kaldıktan sonra eve gidip, tekrar Fakülteye döndüm. Bir süre 
sonra bizi yine çağırdılar. Beni, Fehmi Yavuz'u, Nernıin Abadan'ı fi
lan... Bu defa Yıldınm'a değil de galiba Abidinpaşa'da askerlerin bulun
duğu bir yer vardı; adli işlere bakan subayların bulunduğu bir yerdi, ora
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ya çağırdılar. Bu kez gittiğimizde iyi ve değişik karşıladılar, iltifat ettiler, 
çaylar, kahveler geldi. Sanırını ya yarbay ya binbaşı rütbesinde olan bir 
hukukçu subay, "Fakültedeki konuşmalarınıza biraz dikkat edin, bize her 
konuşma geliyor" dedi. Ne konuşuyorduk ki Fakültede? Kimbilir neler 
gitti; buna çok üzüldük. "Nasıl olur" diye sorduk? "Olur bu" dendi. "Biz 
konuşuyoruz, zaman zaman ülkenin sorunlarını konuşuruz, olumsuzluk
lar yaratacak ya da öğrencileri kışkırtacak konuşmalar yaptığımızı sanmı
yoruz" dedik. Bana, "meselâ siz Ruşen Beyin akıl hocasıymışsınız, onun 
dekan seçilmesinde siz baskı yapıyormuşsunuz vs..., biz bu tür durumları 
istemiyoruz, siz bize baskı yapıyorsunuz dersiniz, ama siz Fakültede şu 
seçilsin, bu seçilsin diye asıl baskıları siz yapıyorsunuz" dedi. O iş öyle 
bitti. Böyle bir takım tedirginlikler yaratan durumlarla da devam etti.

Şimdi biraz eksik bıraktığımı düşündüğüm Fortım'un durumuna ge
leyim. Forum, 1954'de kurulmuştu. 60'lara geldiğimiz zaman, biliyorsu
nuz Fonım'un kurucularından iki kişi çok faaldi. Bilhassa yazı toplama, 
matbaa işleri ile yakından ilgiliydiler; bunlar Aydın Yalçın'la Nilüfer 
Yalçm'dı. Fakat Tahkikat Komisyonu'nun kurulduğu sıralarda Aydın 
Yalçın ile Nilüfer Yalçın Amerika'ya gittiler. Forum bu gidişle tabii biraz 
sarsıldı. Çünkü yazı, baskı vs. işleri onlar yürütüyordu. Fakat, devam etti. 
Güç devam etti, çünkii Tıırlınıı Feyzioğlu, Turan Güneş, Coşkun Kır
ca ve diğer bir iki arkadaş politik yaşama girdikleri için fazla ilgilenemi- 
yorlardı. Bizim üzerimize kaldı Forum. O zamanki kadro içinde ben var
dım, Osman Okyıır vardı, Yaşar Karayalçın vardı, zaman zaman, o za
man genç asistan Cevat (îeıay  vardı, zaman zaman Haluk Ülman ilgi
lendi. Muammer Aksoy devamlı ilgilendi, hatta Forıım'daki bir yazısın
dan dolayı, sanırım Tahkikat Komisyonu'nun emriyle bir hafta gözaltına 
alındı. O zaman Ulus'taki Sanayi çarşısına yakın bir yerde bir askeri tııke- 
vi vardı, orada bir hafta, on gün kadar gözaltında kaldı. 1967'ye kadar Fo- 
rum'a genç kadrolar katıldı, biraz kendini yeniledi. Fakat Forum ikiye bö
lündü: Bir muhafazakar liberal kadro, bir de ilerici kadro. O nedenle ça
lışmalar, yazıları seçme, baş makaleyi yazma filan bir hayli çetin geçi
yordu. Özellikle Yaşar Karayalçın'la Osman Okyar bizimle çok tartışmalı 
havalar yarattılar. Fakat, bir süre sonra, bu politikayla biz Forum'da kala
mayız dediler, ayrıldılar. Ve biz dar bir kadroyla kaldık. Bu durum da 
1967 yılına kadar devam etti. O sırada Mehmet Ali Aybar biraz ilgilen
di, Ilasan Hüseyin geldi, ilgilendi; daha bazı sol eğilimli arkadaşlar ilgi
lendi. Ben 1967 yılında Londra'ya gittim. Ondan sonra Forum bir süre 
Mehmet Ali Aybnr'm, I lasan Hüseyin'in yönetiminde kaklı ve tam sola 
yatkın bir politika izledi. Fakal, çok devam edemedi. Zaten maddi bakım
dan çok zor koşullar içinde bulunuyordu. Büyük Sinema'nın üzerinde bir 
yeri vardı. Orada loplanılıyor, orada çalışılıyordu, Oranın kirasını Forum 
ödeyemedi, sahibi çıkarmak isledi. Böylece 1967'den sonra Forum ancak 
birkaç yıl devam edebildi, sonra bitti... Bitti ve biliyorsunuz, sonradan 
Aydın Yalçın Yeni Foruın'u çıkarmaya başladı, kendi düşüncesi doğrul
tusunda bir kadrolaşma içinde.
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Bu 1960'dan sonraki dönemde Forum'un başyazılarını çoğu kez ben 
yazdım. Fakat tabii imzasız çıkıyordu bu başyazılar. Diğer arkadaşlar da 
zaman zaman başyazı yazdılar. Aydın Yalçın'dan sonra, yani 1959'dan 
sonra, Osman Okyar, Yaşar Karayalçın gibi. Forum böyle doğdu ve bitti. 
Doğuşuna da bitişine de tanık oldum, onları yaşadım.

M. GÜLMEZ- Hocam, baştan beri Forum dergisini kim finanse 
ediyordu?

C. TALAŞ- Finanse eden kimse yoktu. Yani bir yerden para alınmı
yordu. O zaman satılıyordu. Bilhassa Adnan Menderes döneminde, yo
ğun bir düzeyde muhalefet yaptığı için satılıyordu. Aboneleri de vardı bir 
hayli. Öylece zaten kendi yağıyla kavruldu. Fakat sonradan tavsadı. Gi
derek hükümet değişiklikleri, kadro değişiklikleri, bir takım kâğıt zorluk
ları, bir ölçüde baskı filan, Forum'a ilgiyi artırmıştı. Onun için satılıyor
du. O sıralarda biraz da ilan alınabiliyordu.

A. IŞIKLI- Hocam, 12 Mart sonrası dönemde sizin akademik çalış
malarınız, toplumdaki sizin alanınızdaki eğilimlerin, gereksinimlerin art
masına da koşut olarak kuşkusuz, bir genişleme dönemine girdi diyebili
riz sanıyorum. Hem yayınlarınız arttı, hem de başında bulunduğunuz kür
sü belirli bir genişleme aşamasına girdi, doktora düzeyinde olsun, lisans 
düzeyinde olsun bir dinamizm içine girdi. Bunu kısaca anlatır mısınız? 
Bu gelişme YÖK'le noktalandı çünkü. Bu gelişmeyi sizin ağzınızdan din
leyebilir miyiz?

C. TA LA Ş-Tabii. Her şeye rağmen 1950'den sonra toplum daha 
hızla değişmekteydi. DP'nin ilk yıllan liberal yıllar oldu. Yani yazma, dü
şüncelerini serbestçe söyleme bakımından oldukça iyi geçti. Bu gelişme 
ve oluşum devam eder diye umuldu. Fakat devam etmedi. Özellikle 
1954'den sonra başlayan bir çarkediş, ekonomik sıkıntılar çoğaldıkça, de
mokrasinin kurallarından uzaklaşmaya doğru hızlı bir nitelik kazandı. 
Ama 27 Mayıs'tan sonra, daha önce de söyledim, düşünce özgürlüğü ba
kımından toplumda büyük bir atılım oldu. Dünyaya ve yeni düşüncelere 
açılabilme bakımından büyük bir atılım oldu. Ve 1950'den sonra ekono
mik yaşamda da oldukça canlı bir dönem yaşandı. Yani ulusal gelir artışı
nın hızı % 5'in altına düşmedi. İşçi kesminde de bir takım yeni oluşumlar 
başladı. Türk-İş kuruldu 1952 yılında. Türk-İş'in kurulmasıyla Türk sen
dikacılığı dünyaya açılma isteği içine girdi. Bunda başarılı olunmadı, 
çünkü hükümet gerekli anlayışı göstermedi, ama uluslararası örgütler ve 
Türkiye'nin savaş içindeki ve savaştan sonraki durumu, dışarıdaki sendi
kal örgütlerin Türkiye ile ilgilenmesine doğru yeni gelişmeler ortaya koy
du. Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu bu ilgilenmenin 
başını çekmekteydi. 1960'dan sonraki yıllar Türk-İş'in Uluslararası Özgür 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na katılma olanağı bulmasıyla daha da 
gelişme gösterdi. Bu durum doğal olarak üniversiteye yansıdı. Daha doğ
rusu, bu durumun, bu gelişmenin kaynaklandığı odak noktalarından biri 
de üniversitelerdi. Üniversitelerde artık Marx okutuluyordu, Manifesto



dan kolaylıkla söz ediliyordu ve sol düşünceler tartışılıyordu. O dönem, 
en çok sol yayın yapılan dönem olmuştur. Şu halde 1960-70 arası Türki
ye'de bir yeni hava esti. Üniversitede de bu hava yoğun bir şekilde esme
ye başlayıp geliştikçe, tabii üniversitenin bu konuda, bilhassa yeni işçi 
hareketleri ve işçilerin örgütlenmesi konusunda sorunlarının çözülmesi, 
tartışılması konusunda, bir görev üstlenmesi gerektiği düşünüldü. Ve bu 
düşüncenin bir sonucu olarak ünivresiteler işçi eğitimine yoğun bir şekil
de katıldılar. Seminerlerle, konferanslarla, yayınlarla vs... Yalnız Anka
ra'da, İstanbul'da değil, Anadolu'nun birçok yerinde de bu katılma sürdü 
ve bu yeni durumun doğurduğu bir sonuç olarak, üniversiteler kendi içle
rinde bir takım yeniliklere, bir takım atılımlara gitme gereksinimi duydu
lar. 1950'li yıllarda, o zamanki adıyla İçtimai İktisat iki saatlik bir dersti, 
fakat o iki saatlik dersin hem zamanının daha yayılması, hem de içeriği
nin daha genişlemesi, bu yeni gelişimin ve yeni oluşumun baskısı altında 
ve kendi öz dinamiği içinde ortaya çıktı. Bilhassa 1960'dan sonra sosyal 
politika alanında, SBF'de bir genişleme hareketine tanık olundu. Eskiden 
içtimai İktisat müstakil bir dersti. Herhangi bir kürsüye bağlı değildi. Za
man içinde dersin adı değişti, daha çağdaşlaştı, Sosyal Politika oldu. Sos
yal Politikanın yanında İş Hukuku oldu.

İş Hukukunun sosyal politika içinde ad olarak yer alması özellikle 
Prof. Kemal Fikret Arık'ın ısrarı ile oldu. 1960'a vardığımız zaman kür
sü oldu. Kürsü olunca, kürsünün kadrosunun genişlemesi zorunluluğu ol
du. Saatler de arttı çünkü. Dersin okutulduğu bölümler de çoğaldı. Bütün 
şubelerde Sosyal Politika dersi zorunlu hale geldi.

1960'lı yıllardan sonra, kürsü olduktan sonra, kürsüye yeni arka
daşların katılması durumu ortaya çıktı. İlk asistan arkadaş olarak rah
metli Ali Özcankaya'yı aldık. Fransa'da doktorasını yapmıştı, çok iyi 
bir çocuktu, munis, terbiyeli... Fakat birlikte fazla çalışma olanağı bula
madık. Ben daha Çalışma Bakanıyken, Fethiye'de bir trafik kazasında 
vefat etti. Olayın kaza olduğundan ailesi kuşkulanıyordu. Çünkü trafik 
kazası sırasında bir takım tartışmalar olmuş aile içinde ve bu sonra bir 
kan davasına kadar götürmüş işi. Rahnmetli Ali'nin yaşamı öyle bağlan
dı. Sonra başka arkadaşlar da katıldı. İkinci Alpaslan'dı. Alpaslan'ın sı
navını hatırlıyorum. Başarılı bir sınav verdi, bu konulara da yatkın bir 
kafası vardı. Arkadan Sait Dilik geldi, arkadan Pars geldi, Şehmus 
geldi, Tülin ve Melda, Ahmet geldi ve böylece kürsü büyüdü. Sosyal 
Politika vardı, İş Hukuku vardı, Sosyal Güvenlik vardı. Doktora öğreti
mini yapmaya başladık ve böylece genişledi, büyüdü, kürsü oldu. So
nunda biz, hatırlıyorsun, Fakülte için son bir düzenleme yapmak için 
uzun süre çalıştık bir program üzerinde. Bu program, bugünkü Siyasal 
Bilimler Fakültelerinin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin temeli
ni oluşturdu. YÖK benimsedi programı, tabii biraz da sulandırarak. Bir
çok Siyasal Bilimler Fakültesi, hepsinin programı aynı, SBF'nin özelliği 
yitti gitti neredeyse. Bu özellik tabii şimdiki durumuyla da büsbütün, 
bilhassa hem öğretim kadrosuyla hem de öğrencilerin kökenlerinin de
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ğişmesiyle, özellikle imam-hatip kökenli çocukların yoğun bir biçimde 
SBF'de öğrenci olarak yer almasıyla yok oldu.

işte o programda biz artık kürsüyü de yetmez gördük. Uzun'tartış
malar oldu, Alpaslan hatırlar, bu programın içinde sosyal politikanın ayrı 
bir bölüm olması konusu son derece tartışmalı geçti. Her yerde olduğu 
gibi Fakültenin profesörler kurulunda da bir kadro vardı ki, sosyal oluş
malara hep karşı çıkıyordu, rahmetli Köklü de bunun başını çekiyordu. 
Fakat bölüm olması için büyük savaşım verdik, ama YÖK'le beraber su
landırıldı, doktora öğretimi kaldırıldı, kadroları son derece radikal bir bi
çimde budandı, en dinamik elemanları dışarıya itildi ve böylece sürü- 
yor.Fakat o çalışmaları YÖK de tamamiyle gözardı edemedi, o programı 
esas aldı. Doktora programını kaldırdı. Dersin içerisini hoca istediği gibi 
doldurabilir, ama bu YÖK döneminde yapılamadı; çünkü onu evirip, çe
virecek hocaları tutmadı YÖK. O şekilde bir gelişme oldu. Bu sosyal po
litika konusunda zaten iki ekol vardı; İstanbul ve Ankara ekolü. Birbirini 
tamamlayan iki ekoldü. İstanbul ekolünde rahmetli Orhan Hoca'nın bir 
takım zikzaklamalanna, yalpalamalarına rağmen, önemli bir yeri vardır, 
Kesler'in özellikle bir başka yeri vardır. Ve şunu da söylemeyi önemli 
görüyorum: YÖK döneminde en az tahribata uğrayan Fakülte İstan
bul'daki İktisat Fakiiltesi'nin sosyal siyaset bölümü olmuştur.Orada he
men hemen YÖK'ten zarar görme hiç olmadı. Orası olduğu gibi devam 
etti.

A. IŞIKLI- Hocam, 12 Eylül ve YÖK, SBF’yi ve özellikle sosyal 
politika bölümünü bir genişleme döneminde yakaladı ve bu genişleme 
döneminde en büyük tahribatı sosyal politika bölümü, hem elemanlar açı
sından, hem dersin içeriği açısından sosyal politika bölümü gördü. Bunu 
acaba 12 Eylül'den sonra başlayan dönemin bir sosyal politikasız dönem, 
bir başka deyişle belli bir tür sosyal politikaya karşı dönem olmasıyla 
açıklayabilir miyiz?

Yine bununla bağantılı bir soru: Fakülteden niçin ayrıldınız?
C. TALAŞ- Ben 12 Eyliil'ün, özellikle üniversitelere, işçi kesimine, 

sendikalara ve bir de sol aydın kesimine karşı yapıldığı düşüncesindeyim. 
Ve YÖK'ün kurulmasından sonra, YÖK operasyonlarını, düzenlemeleri
ni, bu üçlü oluşumun ışığında, doğrultusunda yürüttü. 12 Eylül'ü yapan
lar, şimdi terör falan diyorlar, ama asıl işçi kesimine karşı bir tavır içine 
girdiler. İşçi sendikalarına karşı oldukça radikal bir tavır içine girdiler ve 
bir takım kararlar aldılar, uyguladılar. Sendikal yaşamı askıya aldılar ve 
DİSK'i kapattılar. İşçi sınıfının dinamizmi, canlılığı, uyanması, 12 Ey- 
lül'ü ve 12 Eylül'ün altındaki görünmez güçleri rahatsız etmekteydi. Bu 
SBF'de de kendini gösterdi. Ne oldu? SBF’de sosyal politika bölümü son 
derece yıkıma uğratıldı. Bir kez programı aksatıldı, bozuldu, doktora kal
dırıldı. Onun yanında bölümün kadrosu büyük ölçüde Fakülte dışına çı
karıldı. Alpaslan başta, Şehmus, Tülin gibi arkadaşlar. Bu bağlamda 
içeride kalanlar da ayakta durabilmek için bir takım ödünler vermek zo-
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randa kalddar. Dolayısıyla ben YÖK konusunda hep şu düşüncede oldum: 
YÖK'iin asıl hedefi, tabii üniversitedir, ama üniversite içinde SBF'dir. 
Çünkü, onların düşüncelerine göre, 1960'daıı sonra başlayan yeni oluşum
lar, yeni düşünceler ve bilhassa 1968'den sonraki hareketler SBF'de odak- 
laşıyordıı. Ve nitekim 1971 'de Anayasa değiştirilirken, en esaslı değişik
liklerden biri de sosyal konularla, işçi haklarıyla ilgili maddelerde oldu. 
Ondan önce de 15-16 Haziran olaylarını hazırlayan bir akımın partilere 
yansıyarak Meclisteki gelişmelerini kamuoyu hatırlamaktadır.

Binanaleylı, Alpaslan'ın sorusu benim düşüncemde böylece bir yanıt 
bulabilir. Fakat. SBF’de bir de ayrıca kadro bakımından, yeni alınan ele
manlar bakımından belli bir doğrultudaki insanlara dönük bir kadro oluş
turdular ve yeni oluşan kadro, eski kadroyla çok yakın bir işbirliği yapa
cak nitelikleri taşımamakta. Bunun yanında, 1980 12 Eylül olaylarında, 
sosyal politika ve sendikacılık hareketi içinde, nasıl sosyal politika içinde 
en dinamik fakülte olan SBF budanmışsa, sendikal olaylarda da en dina
mik kanadı teşkil eden DİSK kapatıldı. Bir paralellik var ikisi arasında. 
DİSK kapatıldı, sendikal yaşam askıya alındı, fakat muhafazakar bir ka
nat niteliğini taşımış olan Türk-İş'e dokunulmadı. Bir süre toplu sözleşme 
yapamadı falan, ama DİSK'in başına gelenler Tiirk-îş'in başına gelmedi.

Şu halde, 12 Eylül ve daha önceki oluşumlar, 12 Mart, sosyal olayla
ra hep olumsuz bakmıştır ve kendilerine göre çalkantı saydıkları bir ta
kım düşünceleri, hareketleri, hak aramaları, gelişmeleri, Türkiye'nin gele
ceği bakımından yararlı görmemişlerdir, tehlikeli saymışlardır, 1961 
Anayasası'nı da liiks saymışlardır, onun sosyal yaşamla ilgili maddelerini 
ellerine geçen her fırsatta değiştirmeye yönelmişlerdir.

İkinci soruya gelince, zaten YÖK oluştuktan ve Fakültede bir takım 
olumsuz havalar estikten sonra, Fakültede durmak güçleşmişti. Çünkü, 
bir kere 12 Eylül, serbest düşünceyi ve tartışmayı iyi görmeyen, isteme
yen bir ortam getirmişti. Üniversitede serbest düşünce olmazsa, her dü
şünce tartışılmazsa, insanlar her türlii düşüncelerini birbirleriyle tartışa
rak bir yerlere ulaşmaya çalışmazlarsa, bir doğrultuda bir yerlere götürül
mek istenirse, olmaz. Çiinkü üniversiteler toplumun en çok özgürlüğe ih
tiyaç duyan kurumlandır. Üniversiteler empoze edilmiş bir doktrinin 
doğrultusunda oluşma yoluna zorlanırlarsa, ortada üniversite kalmaz. Bir 
ülkede üniversite eğer o ülkenin düşünce yaşamına yön verecekse ve dü
şünce yaşamını canlandıracaksa ve üniversiteler ülkenin bilimini yapma
da başlıca kumrularsa, orada heışeyden önce özgür düşüncenin bulunma
sı gereklidir. Bu, genelde kaldırılmıştı. Şu halde, bu genelde kalkan, yok 
edilen bu özgür havanın yerine gelen hava rahatsız ediciydi. Ben derse 
girip, herhangi bir konuyu öğrencilerle tartışmak isterken, böyle söyler
sem bana ne derler, olur olmaz durumlarla karşılaşırsam havasına girer
sem, benim çalışmalarım ve üniversitenin çalışması verimli olmaz. Bu 
genel hava herkes gibi beni de etkiledi. Sonra tabii baktık uygulamalar 
geldi. Durup dururken, sebep yokken, üniversite içinde hocaları görevle-
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rinden uzaklaştırmaya başladılar. Hem de en değerlilerini. İnsan bir süre 
bu gidiş nereye varacak, ne olacak havasına giriyor. Düşündükçe de in
san zaman zaman büyük ruhsal sıkıntılara düşüyor. Anımsıyorum, artık 
rahat çalışma havası üniversiteden kalkmıştı. Artık herkes bugün kim gi
decek, yarın kim gidecek havası içine girmişti ve bu çok rahatsız edici, 
bunaltıcı bir havaydı. Bir de bu rahatsız edici hava içinde senin çok yakı
nında çalışan, sevdiğin insanları hedef alındığı da ortaya çıkınca.. Yılları
nı üniversiteye vermiş insanların hiç neden gösterilmeden, kariyerlerin
den, mesleklerinden uzaklaştırılmaları ve sokağa atılmaları biçiminde or
taya çıkınca, bu tabii katlanılması güç bir ruhsal hava yarattı.

Ben bir süre ne olacak diye bekledim. Şimdi, benim başlangıçta ay
rılmam arkamdakilere zarar verebilir havasındaydım. Eğer ben baştan 
YÖK'ü protesto etmek amacıyla ayrılırsam kürsüdeki diğer arkadaşlar ne 
olacaklardı? Fakat, öyle durumlar oldu ki, artık durmak mümkün olmadı. 
Kalmak değil, gitmek daha iyi havası hakim oldu. Gelişmeler beni artık 
emekliliğimi isteme durumuna getirmişti. En sonunda Basın Yayın Yük
sek Okulu'nda Alpaslan’ın odasındaki hava, o ne oldu, kime zarf geldi,' 
bugün kim gidiyor, yarın kim gidecek havası ve o günün akşamı Alpas
lan’ın da zarfı alması ve uzaklaştırılması her bakımdan bardağı taşırdı. 
Ertesi gün, yahut bir iki gün içinde ben de emekliliğimi istedim. Zaten 
kalamazdım, çünkü o hava içinde kalıp da bir üniversite yaşamı sürdür
mek mümkün değlidi. Üniversitede bir terör havası esti. Ben Alpaslan 
gittiği zaman birkaç gece uyuyamadım. Bir kadro oluşturmuştuk biz. İn
sanlar kolay kolay yetişmiyor. Yılların birikimi var bu insanlarda. Onla
rın topluma yansıması gerekir.

A. IŞIKLI- Soru değil de, o dönemle ve sizinle ilgili bir tanıklığımı 
anlatacağım. Ben ayrılmadan kısa bir süre önce, sizin yerinize bölüme 
başkan olan Sait Dilik bana geldi, "bundan böyle bu bölümde Cahit Ho
canın değil, Sabahattin Zaim’in kitabını okutacağız" dedi. Ben de kendi
sine, "Üniversitede kitap yoktur, kitaplar vardır, bugüne kadar nasıl okut- 
tuysak, bugünden sonra da öyle okuturuz" cevabını verdim Demek ki, o 
dönemin havası buydu. Okutulacak kitapların empoze edildiği bir döne
me girmiştik. Sizin gözlemlerinizi doğrulayan bir olay olarak bunu aktar
mak istedim.

M. GÜLMEZ- Hocam öğrencilik yıllarınızdan başlatırsak, yaşamı
nızın yarım yüzyıl gibi çok uzun bir bölümü sosyal politika içinde geçti, 
sosyal politikaya adandı. Sanıyorum sizi çok verimli bir bilim adamı ola
rak nitelemek hiç de abartma sayılmaz. Yayınladığınız bunca kitap, ma
kale ve yazılarınıza karşın, yine de sormadan edemeyeceğim. İnceleye- 
mediğiniz, görüşlerinizi yazılı olarak dile getiremediğiniz konular kaldı 
mı?

C. TALAŞ- Bilimsel yaşamda çalışmanın, konuların sonuna ulaş
mak mümkün değil. Hep kalır bir şeyler. Bende de kaldı. Tabii insanın 
kafasında yıllar boyunca biriken birçok konu var. Ben kendi hesabıma,
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TÜRK-İŞ'in 1952-60 dönemindeki yaşamını incelemek isterdim. Çok sı
kıntılı bir dönemdir, TÜRK-İŞ bakımından o dönem. Maddi bakımdan da 
son derece sıkıntılıdır. Aidat toplamak başlı başına bir sorun. Türkiye'de 
zaten dernekler aidat toplayamazlar hiçbir zaman. O bizim milli bir zaafı
mız. Ben Çalışma Bakanlığında olduğum sıralarda zaman zaman gelip, 
sıkılarak, utanarak bakanlardan, yetkililerden maddi yardım istemelerine 
çok tanık oldum ve onların sıkıntılarını biraz da yaşadım. Binaenaleyh, o 
dönemi ve o dönemin sendikacılık yaşamını, o dönemin liderlerini çok 
iyi, tanımak gerekir; kendilerini yetiştirmiş insinlar var o dönemde, gü
nümüze de onlar yansıdı, o dönemi iyice incelemediğime hâlâ pişmanım.

Başkaları da var. Belki o hâlâ devam edecek. DÎSK'le TÜRK-İŞ'in 
ilişkilerini ve DİSK'in doğuşunu hazırlayan nedenleri incelemek ister
dim. Yalnız kişisel görüş ayrılıkları mı bu ayrılışa neden oldu, yoksa de
rinden gelen başka faktörler mi bu gelişimi ortaya çıkardı? O dönemin bu 
olayını derinliğine incelemek gerekir. Boş bırakıldığını düşünüyorum. 
Yeterince incelenmemiş bir konu. Nasıl doğdu, nasıl gelişti. Niye bir ara
lık TÜRK-İŞ'le aralarında çok radikal tartışmalar oldu?

Bir de 1317 sayılı yasa nasıl hazırlandı? Çünkü bunu CHP'nin işçi 
kökenli milletvekilleri hazırladılar. TÜRK-İŞ buna katkıda bulundu. Ta
bii o zaman AP de bunu benimsedi ve böylece DİSK'i yasal yoldan tasfi
ye etme konusu gündeme geldi. Bunun kökenlerini ve bütün ayrıntılarını 
iyice araştırmak isterdim. Sonra bir ölçüde yazıldı, ama yeterli değil. 
Tiirk sosyal politika tarihi içinde önemli yeri var. 15-16 Haziran olayları, 
işçilerin spontane olarak bir hakkı koruma bakımından sokağa dökülme
leri ve sendikanın kapatılmasına yol açabilecek gelişmeleri önlemeye ça
lışmaları, bu çok ilginç bir olay. Ben bunu da yeterinci inceleyemedim. 
Ama bundan sonraki arkadaşlar herhalde inceleme olanağı bulurlar.

M. GÜLM EZ- Hocam izninizle şimdi size biraz değişik bir soru 
yöneltmek istiyorum. Akademik kariyere başladığınızdan beri, aşağı yu
karı yarım yüzyıllık çok uzun bir süre, acaba sosyal politikanın çok 
önemli konulannda, hatta kamuoyuna da zaman zaman yansıyacak denli 
büyük boyutlar kazanan önemli sorunları konusunda, başlangıçta benim
sediğiniz görüşlerde bir değişme oldu mu? Çünkü çok dinamik bir alan 
olduğuna göre, acaba siz de yola çıkarken benimsediğiniz değişik konu
lardaki gelişmelere kendi içinizde tanık olabildiniz mi?

C. TALAŞ- Evet, bu çok ilginç bir soru.. Oldum... Giderek gelişti. 
Başlangıçta emek ile sermaye arasında bir denge arayan bir havam oldu. 
Fakat sonra o değişti. Çünkü "ne dengesi arıyorum" diye düşündüm. Biri
si ezilen, birisi ezen... Binaenaleyh bu durumda, "benim katkıda bulun
mamı gerektiren durum, ezilenin yanında olmaktır, onun davalarını, onun 
haklarını ve özgürlüklerini savunmaktır" dedim. Ve bu düşünceye ulaş
tıktan sonra, örneğin grev hakkı vardır, bunun yanında lokavt hak olabilir 
mi olamaz mı sorusu tartışılabilir. Bu hava Temsilciler Meclisinde esti.
1961 yılında, işverenlerin de haklarının korunmasına ilişkin bir deyim
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Anayasanın 47. maddesi içinde yer aldı. Bu durum 1963 Sendikalar Ya- 
sası'na yansıdı. Grev ve lokavtı eş değerde birer hak gibi görme eğilimi o 
yasa içerisinde yer aldı. Bunları ben yadırgar duruma geldim ve daha çok 
sosyalin, topluma daha çok yarar sağlayacağına inandım. Binaenaleyh o 
doğrultuda çalışmalarım sürdü. Değişme oldu. Kesin olarak oldu değiş
me...

M. GÜLMEZ- Zaman zaman söyleşirken bana bir gazetenin başya
zarlığını yaptığınızdan söz etmiştiniz. Demek ki, hocamızın böyle bilme
diğimiz yönleri de var. Bunu bir parça öğrendik, ama başka bilmediğimiz 
yönleriniz de varsa, bize o konuda bilgi verebilir misiniz?

C. TALAŞ-Evet Öncü gazetesinde bir süre başyazarlık yaptım. 
1960'dan sonra, yani seçimler yapılıp, parlamenter sistem kurulduktan 
sonra Öncü gazetesini Müşerref Hekimoğlu ve yakın arkadaşları çıkar
maya başlamıştı, yani onun sahiplerinden ya da yöneticilerinden biriydi. 
Daha önce sözünü ettiğim Fikret Ekinci de Öncü gazetesine katkıda bu
lunmuştu. Finanse eden başka birisiydi. Bana Müşerref Hanım ve Firket, 
"başyazıyı sizin yazmanızı düşünüyoruz, kabul eder misiniz" dediler. Öy
lece bir süre başyazarlık yaptım. Öncü gazetesinin zaten çok uzun bir ya
şamı olmadı. Fakat bir süre sonra gazete içinde düşünce ayrılıkları çıktı, 
yani daha çok muhalefet yapma havası doğdu, bilhassa Müşerref Heki
moğlu bunu istiyordu. Oysa o sırada İsmet Paşa hükümetleri vardı, koa
lisyonlar vardı, henüz daha siyasal yaşam iyice istikrara kavuşmamıştı, 
böyle aşın bir muhalefetin daha şimdiden başlaması yararlı olur mu, ol
maz mı tartışmaları başlayınca, ben bir süre sonra Öncü'nün başyazarlı
ğından aynldım. O gazeteyi şimdi maalesef ancak Milli Kütüphane'de 
bulabiliriz, oradaki yazılarım bende de yok.

Daha önce söylemiştim. Forum 'un yeni döneminde başyazılarından 
bir bölümünü de ben yazdım, ama o yazılar imzasızdır.

M. GÜLMEZ- Forum'da imzalı yazılarınız da var.
C. TALAŞ- Var. Çok var.
M. GÜLMEZ- Hocam, şimdiye kadar hep akademik kişiliğinizden 

ve yaşamınızdan söz ettik; sorgulamaya, öğrenmeye çalıştık. İsterseniz 
biraz onun dışına çıkalım. Ben hep düşündüm, insanlann çalışma yaşamı 
dışında ikinci bir kişilikleri vardır. O da ancak belki evin içinde ortaya çı
kabilir. Acaba sosyal politikasız geçen günlük yaşamınızın bazı kesitle
rinden bize bilgiler verebilir misiniz? Yani, evin içinde nasılsınız? Sosyal 
politikaya kafanızı vermediğiniz zamanlar daha çok nelerle ilgilenirsiniz, 
nelerle zamanınızı geçirmeye çalışırsınız?

C. TALAŞ- Biz daha çok evde çalıştığımız, yani evde yazdığımız 
için, evdeki yaşamımızın çoğu da sosyal politikayla geçiyor bir bakıma. 
Ama onun dışında tabii her evin ayn bir özel yaşamı var. Bizim özel ya
şamımız öyle çok dinamik, revnaklı bir özel yaşam değil. Evde ben eşi
min işlerine karışmam. Ama beğenmediğim durumlar olursa söylerim.
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A. IŞIK LI- Karıştırmaz mı, yoksa karışmaz mısınız?
C. TALAŞ- Yok, karışırım. Örneğin toz gördüm mü, istemem. Ben 

çalışırken ve dinlenirken klasik müziği severim. O müzikle de çalışmak 
mümkün. Bir fon müziği olarak hep onu dinlerim. O konuda eşim benim
le ayrı bir havada olmadı. Oysa o klasik müzikle birlikte alaturkayı da se
ver. Bazen TV'de ayrılıklarımız olur, o zaman ben "sen dinle ben çalışa
cağım" derim. Ama bu çok uzun sürmez.

Yemek konusunda çok titiz değilim, ama evde belli bir yemek düze
ninin olmasını isterim. Yani sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam ye
meği yenir ve bu düzenin sürmesini isterim.

Musafirlerimiz olur. Misafirlerimizin memnun edilmesi, o bakımdan 
dikkatli olma konusunda Nuran'la birleşiriz. İkimiz de o konularda has
sasiyet gösteririz.

Çocuğumuz yok. Biz evde iki kişiyiz. O nedenle akrabalarımızı, on: 
ların çocuklarını, bilhassa benim rahmetli ablamın çocuklarını çok seve
rim. Sık sık gelip, giderler bize. Bazı eşler belki bu çok gelip gitmelerden 
tedirgin olabilirler, fakat bizde o hava yoktur, hatta Nuran belki bu konu
da benden de ileridedir.

Zevklerimiz her zaman birleşmez, ama ben kendi zevklerime onu 
alıştırdım galiba. Bu bakımdan uysal bir yaradılışı vardır.

Bazen sabah kahvaltılarını ben hazırlarım. Bu hoşuma gider.
A. IŞIKLI- Lokantacılık baba mesleği olduğuna göre yemekten de 

anlar mısınız Hocam?
C. TALAŞ- Hayır.. Hiç beceremiyorum yemek yapmayı.
Sakin bir yaşamımız var. Eskiden çok tiyatroya giderdik, hemen he

men haftanın birkaç günü tiyatroya giderdik, konserlere giderdik, Cum
hurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrasının konserlerine giderdik. Fakat bir 
yaşa geldikten sonra, bir de TV çıktı, evden geceleri çıkmayı pek canımız 
çekmez oldu. İnsan bir bahane yaratıyor, evden dışarı çıkmamak havası
na giriyor. Bu tabii bir durgunluk yaratıyor, iyi bir şey değil. Bir de tiyat
roya, konsere gittiğiniz zaman gece ulaşım sorun oluyor. Bilhassa kış ay
larında. O da zaman zaman durgunluk yaratıyor.

Eşim genellikle gezmeyi çok seviyor. Bu nedenle otomobilimizi sa
tıp, satmamak konusunda aramızda bir ihtilaf çıktı. Ben de alışmıştım, 
ama o daha çok alıştı arabaya; hep bir arabamız oldu 1958'den beri. 1985 
yılında iki nedenden ötürü arabamızı sattık. O konuda anlaşamadık. Ben 
arabayı satarsak iyi olur, reflekslerim zayıfladı dedim. O hayır satmaya
lım, çok gerekli dedi. Ama sattık, şimdi de pişman olduk. 1985'de 
1.750.000.- TL.'ye sattık. 70.000 km'deydi. Şimdi aynı adam geriye sat
mak için 15.000.000.- TL. istiyor. Yani pişmanlığımıza değiyor.

A. IŞIKLI- Sosyal politika dışı yaşamınızı izninizle biraz daha özel
leştirelim Hocam. Bildiğimize göre oldukça geç evlendiniz. Evlilik kara
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rınızı nasıl verdiniz? Evlilik bilim adamı olarak ve politikayla bu kadar 
ilgili bir bilim adamı olarak, sizin mesleki yaşantınızı nasıl etkiledi?

C. TALAŞ- Evet, geç evlendim.. 1963 yılında evlendim; geç sayılır. 
Bir programa bağlı olarak gerçekleştirilen bir evlenme değil de, bir rast
lantının sonucu olan bir evlenme. Bir arkadaşımın evinde tanıştık Nu- 
ran'la. Ondan sonra aynı arkadaşın evinde bir iki karşılaşmamız oldu ve 
aramızda bir arkadaşlık doğdu. Fakat hemen de evlenmedik. Aradan bir
kaç yıl geçti, birbirimizi biraz daha yakından tanımak fırsatını bulduk. 
Sonra, "insan yalnız yaşayamaz; bir yerde bir yuvası olmalı" diye düşün
düm. Evlenmenin zamanıdır diye evlendim.

Evlenmemin yaşantıma çok büyük etkisi olmadı. Çalışmalarımda 
Nuran'dan hep kolaylık gördüm. Bana hiçbir şekilde engel olmadı, yar
dımcı oldu. "Haydi şuraya gidelim, buraya gidelim, şöyle yapalım, böyle 
yapalım" havasına girmedi; beni rahat bıraktı. Çocuk da olmayınca, tabii 
o çalışma rahatlığı biraz daha sürekli oldu. Şimdi de öyle sürüyor.

A. IŞIKLI- Hocam bir ara soru sorayım. Talaş soyadını açıklamak 
ister misiniz? Talaş soyadı nereden geliyor? Neden bu soyadını seçtiniz?

C. TALAŞ- Bu da tamamiyle bir rastlantıdır. Bizim eskiden lakap 
denilen soyadımız Alidayıoğulları'dır. Sosyal Hukuk Dergisine yazdı
ğım grev hakkına ilişkin bir yazıyı da Halûk Dayıgilli takma adı ile yaz
mıştım. 1934 ya da 35 yıllarında soyadı yasası çıktı, herkes soyadı almak 
zorundaydı. Biz de Alidayıoğullarını soyadı olarak almak üzere nüfus 
memurluğuna gittik "Bu soyadını alacağız" dedik. "Sizden önce bu soya
dını aldılar" dediler."Olsun" dedik. Fakat, "bir yerde iki aynı soyadı ol
maz" dediler. Oysa pekâlâ oluyormuş, o zaman çok sıkı davrandılar. Geri 
döndük, ben kitapları karıştırdım falan, deniz manasına gelen ve aynı za
manda da Orta Asya'da bir yerleşim merkezinin adı olan bu Talaş sözcü
ğünü aldık. Beni şimdi hep Kayserili sanırlar. Çünkü Kayseri'nin Talaş il
çesi var. Ama öyle bir durum yok.

Bu arada eksik bıraktığım birkaç durumu tamamlamak istiyorum.
1950'den sonra yeni başalayan demokratik yaşam içinde ilginç bazı 

gelişmeler var. Daha önceki açıklamalarımda özellikle 1953-54'den sonra 
demokrasiden uzaklaşmaya doğru bir takım gelişmelerin olduğunu söyle
miştim. 1953-54 ve daha arkaya doğru yıllarda, o sıralarda Türkiye îşçi 
Sendikalarıyla Fakültelerin, eğitim kurumlarının gittikçe artan ilişkileri 
vardı. Bilhassa işçilerden gelen eğitim istekleri, bu ilişkiler içinde yoğun
laşıyordu. Fakat ortam bu ilişkilere pek elverişli bir gelişme göstermedi. 
Bunun bence en belli kanıtlarından biri 1953 yılında İzmir'de geçti. Çalış
ma Bakanlığından; araştırma kurulu üyesi bir arkadaşımla, Adnan Toy- 
gar'la birlikte İzmir'de yine işçi sendikaları ile ilgili olarak bazı eğitim 
çalışmalarına katılmak üzere bulunuyorduk. O sırada İzmir Belediye baş
kanı Osman Kibar'dı. Bizim işçi sendikalarıyla, işçilerle eğitim temasla
rı, çalışmaları yaptığımızı ve yapacağımızı duyunca, çok yadırgadığımız
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ve üzüldüğümüz bir takım müdahalelerde bulundu. Önce savcılıkla bu 
toplantıları yasaklama yoluna gitmek istedi. Araya Çalışma Bakanlığı 
girdi ve sendika yöneticileri girdi ve uzun tartışmalardan sonra, fakat tat
sız bir hava içinde işçilerle olan eğitim çalışmalarını orada birkaç gün ya
pabildik. Fakat, hava son derece elverişsiz ve can sıkıcı idi. Nedeni, Os
man Kibar'ın düşüncesinde şuydu, bize aktarılan ve söylenen: "Bunlar 
geliyorlar, işçilerin kafasını yıkıyorlar, komünizm propogandası yapıyor
lar ve böylece sanki bizim himayemiz ve desteğimiz altında görünerek, 
bizim düşüncelerimizle bağdaşmayan bir takım düşünceleri işçilere aktar
maya çalışıyorlar."

1950'li yıllar bitince ve yeni bir dönem başlayınca tabii hava değiş
mişti ve yeni bir döneme, sendikalar açısından da çok elverişli bir döne
me girdiğimizi ifade etmiştim daha önce.

O arada ben 1961'de seçimler yapılıp Fakülteye döndükten sonra, bir 
aralık Merkez Bankası'nda idare meclisi üyeliği yaptım. Altı yıl kadar 
1961'den 1966 sonuna kadar. Orada da bir takım durumlarla karşılaştım. 
Özellikle AP'nin o zamanki zihniyetini göstermesi bakımından ilginçtir. 
Israrla, bilhassa 1965'den sonra, 1965 seçimlerini kazanıp, iktidarı tek ba
şına elde ettikten sonra, Merkez Bankası'nın Başkanı olan Ziya Kayla'yı 
ısrarla bu görevinden uzaklaştırma havası içine girdiler. Ziya Kayla, çok 
değerli, efendi, munis bir insan; bir süre Maliye Bakanlığı müsteşarlığını 
da yapmış ve oradan Merkez Bankası başkanlığına gelmişti. Fakat, hükü
metin istekleri ile her zaman bağdaşmadığı ve bazı ölçüsüz hükümet ta
leplerini de yerine getirmediği için, onu uzaklaştırmak istediler. Orada 
uzun aylar bunun mücadelesini verdik ve sonunda da hükümet Ziya Kay- 
la'yı uzaklaştırdı; emekliliğini istemek zorunda bıraktı. Bu şunu gösteri
yor: 1950-60'lı yıllar arasında, ondan sonraki koalisyon dönemleri bitin
ce, 1965 seçimlerinin getirdiği yeni hava içinde hep sağın aynı görüşü 
devam ediyordu. Kendileriyle aynı düşünmeyen bürokratları, tarafsız bü
rokratları iş başında tutmamakta ve sürekli tedirgin ederek ayrılmalarını 
sağlamaya çalışmaktaydılar. Bu uzun bir mücadele olmuştu o zamanki 
hükümetle Merkez Bankası çapı içinde. Daha sonra da bu durumlar süre- 

. geldi.

Sendikalarla ilişkiler konusunda da hep olumsuz bir takım gelişme-, 
ler kendisini gösterdi. 1960'dan sonra sendikalar, 1950'den beri özellikle 
yeni bir döneme hazırlanıyorlardı. Eğitim faaliyetleri çok yağunlaşmıştı. 
Bu yeni dönemde toplu sözleşmeciliğe, grev hakkına ilişkin olarak önem
li çalışmalar yapmışlardı; kendi çaplarında, kendi ölçülerinde. Bu dönem
de işverenler henüz, konunun önemini iyice kavramamışlardı. 1963 yasa
ları çıktıktan sonra işçiler çok iyi demesek bile, oldukça iyi hazırlanmış 
oldukları için, bu toplu sözleşme ve grev haklan konusunda işverenleri 
sıkıştırdılar ve bu konularda öne geçtiler. Bu nedenle, işverenler bu dö
nemde sürekli olarak 1963 yasalarının ekonomiye yararlı olmadığını, bir 
takım dengesizlikler, mutlu azınlıklar yarattığını ısrarla söylediler. Sosyal
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gelişme, ekonomik gelişmenin önüne geçti havasını yaratarak 1971 yılın
da Anayasanın 46. maddesinin değiştirilmesini sağladılar. Bir konuyu da 
ısrarla belirtmem gerekir; işverenler kimi durumlara ve gelişmelere hazır
lıklı olmayışlarının bir sonucu olarak bir takım kurumlan yadırgadılar; 
onlara karşı oldular. Bu dununun simgesi, o zaman MESS'in Maden-İş'le 
olan ilişkilerinde belirmektedir. MESS'in başında o dönemlerde Sayın 
Özal bulunmaktaydı. Maden-İş’in başında da Kemal Türkler vardı. Ba
zen toplu sözleşme pazarlıklarında Kemal Türkler'i greve zorlamaktaydı
lar. Grev yapsın, kamuoyu bunlan görsün, kendilerine göre sendikaların 
bu olumsuz tutumları kamuoyuna yansısın. Bu tutum sonuna kadar de
vam etti. Hatta 60'lı yıllan aşarak 70'li yıllara kadar geldi. 1973 seçimin
den sonra ise, işçi ve işveren ilişkileri normal denebilecek seyrine girdi. 
Yani bir bakıma, Türkiye'nin bir aşamayı geçmesi ve bir bireysel işçi ve 
işveren ilişkilerinden toplu düzeydeki işçi ve işveren ilişkilerine geçile
bilmesi için böyle dalgalanmalar da gerekiyordu.

1973 yılında seçimler yapıldı. CHP birinci parti durumuna geldi. O 
arada bir aralık Maliye bakanı Besim Üstünel oldu. Sonra da Maliye Ba- 
kanlığı'na Ziya Miiezzinoğlu geldi. Ziya Müezzinoğlu'yla biraz tanışıklı
ğımız vardı daha önce. Bana Merkez Bankası başkanlığım teklif etti, ama 
bir şarta bağladı; "Fakülteden ayrılacaksın" dedi. Tabii onu kabul etme
yince, öyle kaldı.

İşte böyelce bir yeni dönemden geçilerek 1980'lere gelindi. 1970- 
1980 arası, bir koalisyonlar dönemi, çalkantılı bir dönem. Üniversiteyle 
çok olumlu havalann esmediği bir dönem. Genellikle 1971 müdahalesin
den sonra doğan hava, hiçbir zaman, CHP'nin birinci parti niteliği kazan
masına karşın, giderilemedi. Ve üniversitelerde 1968 gençlik hareketle
rinden sonra yoğunlaşan bir olumsuz hava esmeğe başladı. İşte o olum
suz hava büyüyerek ve bir takım karşılıklı şiddet hareketlerine dönüşerek 
1980 yılına ulaşıldı.

A. IŞIKLI- Sayın Hocam, siz sendikalarda eğitim faaliyetine çok 
eski tarihlerde başladınız. Bunu biliyoruz. Acaba bugünün önde gelen 
sendikacılarıyla ve bugünün sendikacılık hareketiyle bağlantılı olarak, 
sendikal eğitim faaliyeti konusundaki anılarınızı tazelememize müsaade 
eder misiniz?

C. TALAŞ- Sendikal eğitim faaliyetleri gerçekten 1952 yılında 
Türk-İş kunılduktan sonra yoğun bir nitelik kazandı. Bu faaliyetlere, han
gi amaçla olursa olsun, iyice bilmiyorum, Amerikalılar yakın ilgi göster
diler. Bu faaliyetlerin bir bölümünü finanse ettiler. Türk-İş o dönemlerde, 
hatta 1963 yılına kadar, son derece güç mali sıkıntılar içinde bulunan bir 
kuruluştu. Sık sık Çalışma Bakanlığı'ndan yardım talep etmek durumun
daydı. O bakımdan sendikal faaliyetlere kendi kaynaklarından ayıracak 
bir para yoktu. Fakat Amerikalıların, bilhassa Amerikan İş Federasyo- 
nu'nun yardımıyla faaliyetlerini sürdürdü. Yine Amerikan Iş Federasyo- 
nu'nun yardımı ile 1966 yılında Sendikacılık Koleji kuruldu biliyorsu
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nuz. Bu Kolej Çiftlik'te bir küçük sevimli bina içinde faaliyet göstermek
te ve eğitim yapmaktaydı. Ve Türkiye'nin her tarafından sendika “liderleri 
buraya gelmekte, yatılı olarak kalmakta ve sürekli bir eğitime tabi tutul
maktaydılar. Başlangıçta bu Kolejde eğitime katılan hocalar daha çok 
SBF'den ve SBF'deki sosyal düşünceye yatkın hocalardan sağlanıyordu. 
Ben 1966-67 yıllarında bu Sendikacılık Koleji'nin faaliyetlerine katıldım. 
Ondan sonra başka arkadaşlar devam ettiler. Daha sonra İstanbul'dan da 
gelen hocalar oldu. Bunların arasında Prof. Sabahattin Zaim de vardı. 
Sabahattin Zaim bizim düşüncelerle bağdaşmayan bir havada idi; İslamcı 
idi. Hatta benim Halil Tunç'tan duyduğuma göre, din dersleri de konul
masını önermiş ve çok ısrar etmiş. Fakat karşı koymuşlar, kabul etme
mişler. Türk sendikacılığının 1960'lı ve daha sonraki yıllardaki başarısı 
bu eğitimin büyük katkısıyla olmuştur. Kalburüstü sendikacılar, bu eği
timden gelmiş olan sendikacılardır. Bahir Ersoy, Halil Tunç, Seyfi De- 
mirsoy, Avni Erakalın, Kemal Türkler, Abdullah Baştürk, Ziya Hep- 
bir, vb. Bugün de sanıyorum sendikal faaliyetlerin eğitim alanı yoğun bir 
biçimde devam etmektedir. Zaten paralarının, gelirlerinin bir bölümü de 
bu eğitim faaliyetlerine ayrılmak zorundadır. Büyük sendikalar bu konu
da şimdi yeterli ve değerli uzman kadrolarına da sahip bulunuyorlar.

M. GÜLMEZ- Hocam, sosyal politikanın ülkemizdeki öncülerin
den biri olarak, bu bilim dalının günümüzde vardığı aşamayı nasıl değer
lendiriyorsunuz? Özellikle bu alandaki bilimsel ve kuramsal çalışma ve 
yayınlar ve bunların Türk sosyal politika öğretisine ve yazınına katkısı yö
nünden ulaşılan noktayı, dünyadaki gelişmeler karşısında yeterli ve doyu
rucu buluyor musunuz? Sizce bu alanın başlıca eksiklikleri nelerdir?

Sosyal politika alanında çalışan genç kuşaklara neler önerirsiniz? 
Hangi konu ve sorunları araştırmalarını öğütlersiniz?

C. TALAŞ- Değerli Mesut, sosyal politika gibi sosyal politikanın 
kapsadığı alanlardaki bilimsel gelişmeler, benim görebildiğim kadarı ile 
güç ve yavaş gelişiyor. Ama düşünüyorum da bu yavaşlığı ve güç geliş
meyi ülkenin her alanında ve konusunda görmek mümkün. Kuşkusuz 
böyle bir durum her bakımdan üzüntü yaratıyor. Sorunuzun sınırlan için
de kalarak şunlan söyleyebilirim: Türkiye'de sosyal politika yeterince ge
lişmiyor. Bence, büyük ve önemli gelişmeler, özgürlükçü ve katılmacı 
yanı yetersiz kalmakla birlikte, 1946-1950, 1961-1965 yıllan arasında 
oluştu. Ülkemizin sosyal politika tarihini izleyenler, bunu kolaylıkla sap
tayabilirler. Ne var ki, bu tarih henüz iyi yazılamamış ve bu tür bağlantı
ları ile tam olarak gün ışığına çıkmamıştır. Bu alanda çalışan ve umut ve
ren değerli bilimciler var. Aklıma hemen senin, Alpaslan ve Şehmus'un 
çalışmaları geliyor.

Burada hemen ülkenin siyasal düzeni ile bir bağlantı ve koşutluk 
kurmak yanlış olmaz. Demokrasi ne kadar gelişiyorsa ülkenin sosyal po
litikaları da ona bağlı kalıyor ve onun ötesine geçemiyor. Bu bağlam 
içinde düşünülünce, 1970-1980 dönemi ve 1980 sonrası bize ışık tutar*

38



1971 ve 1980 askeri müdahalelerinin demokratik sürecin oluşup gelişme
sine getirdiği sarsıntılar kolaylıkla aşılamadı ve iz bırakarak olumsuz et
kilerini sürdürdüler. Bu durum, sosyal politika alanındaki gelişmelere bü
tünü ile yansıdı. Sözünü ettiğim ilk dönemece daha çok liberal, eşdeyim- 
le milliyetçi-muhafazakar ağırlıklı hükümetlerin sosyal politikalara yat
kın olmayan genel felsefeleri gelişmeleri önledi. Sendikacılık hareketinin 
aşırı olumlu büyük kanadının ataleti de bu oluşumlarda iktidarları cesa
retlendirdi.

Bilimsel alanda boşluklar var. Kimi hükümetin izlediği genel politi
kalar ürkeklik yaratıyor. Bu ürkeklik zaman içinde kısırlığa dönüşüyor. 
Gerek tarihsel çalışmaların azlığı, gerekse analitik incelemelerin çok sı
nırlı kalması, doğal olarak genel politikaları yeterince ektilemekten uzak 
kalıyor. 1980 sonrasının üniversitelere getirmiş olduğu kısırlık, üniversi
telerin ülke sorunları ile yabancılaşmış olması, sosyal politika alanındaki 
bilimsel çalışmalara son derece zarar vermiştir. Uygar demokratik top- 
lumlarda her alandakiler gibi sosyal politika alanındaki gelişmeler de ül
kemize yeterince yansıyamamaktadır. Batı Avrupa'da neler oluyor? Pro
letarya hâlâ var mı? Çalışma koşulları nasıl insancıllaştı? Katılım, sosyal 
güvenlik, istihdam, vergi ve ücretler ne doğrultularda gelişiyor? Bu ve 
benzeri konularda Türkiye'nin bilimsel yaşamına yansıyan çok az şey 
var. Doğu Avrupa ülkelerindeki gelişmeler ve sendika hareketlerinin et
kinlikleri ve sendikal haklardaki biiyiik değişmeler son derece çarpıcı 
yanları ile Türkiye'nin gündeminde yer almalıdır. Bilimsel çalışmalara 
konu olmalıdır. YÖK'e ve fanatik milliyetçi-muhafazakarlara, İslâm sen- 
tezcilerine, karşı konulmalıdır. Geleceğimizin ışığı bilimden gelmelidir. 
Bu ışığı karartmak isteyenlere karşı bilimsel karşı koyucunun, en hakiki 
mürşidin odağı üniversite olmalıdır.

Sosyal politika alanımızda o kadar çok boşluk var ki, herhangi bir 
konudan başlamak bile önemlidir. Bununla birlikte, analitik ve karşılaş
tırmalı çalışmaları ihmal etmeksizin önce tarihsel oluşumu bütün yanları 
ile ve bağlantıları ile bilimsel çalışmaların ışığından geçirmek ve alınabi
lecek dersleri sergilemek her yönü ve yanı ile yararlı olur.

Şimdi, isterseniz bu uzunca söyleşiyi, eksik kaldığını sandığım bir 
iki durumdan daha söz ederek bitirelim. Önce 1950 ve 60'lara dönelim. 
Türkiye 1951-1954 yıllarında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Yönetim 
kuruluna seçilmişti. Yönetim Kuruluna hükümet temsilcisi olarak katılı
yordu. Bu yıllarda ve daha sonraları Uluslararası Çalışma Örgütü ile Tür
kiye'nin ilişkileri son derece iyi idi. 1950'li yılların başında Türkiye'de 
UÇÖ tarafından "Yakın ve Ortadoğu Faaliyet Merkezi" adı altında bir 
birim oluşturulmuştu. Çalışma, işçi ve işveren ilişkileri konularında Türki
ye dahil Yakın ve Ortadoğu ülkelerine teknik yardım yapmakla görevli idi.

1954 yılında Türkiye'nin UÇÖ Yönetim Kurulundaki üyeliği sona 
erince, UÇÖ Prof. Sur'u Türkiye muhabir üyeliğine atadı. Bu üyeliği 
Prof. Sur'la 1960 yılı sonuna kadar birlikte yürüttük. Prof. Sur 1960 yılın
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da üniversiteden ayrddı. Daha önce sözünü ettiğimiz 147'ler içine alın
mıştı. Bu duruma ve haksızlığa son derece üzüldük. Fadıl Hakkı Sur Ho
ca önce Amerika'ya gitti. Sonra Avrupa Konseyi'nde Ekonomik ve Sos
yal Haklar Bölümünün Müdürlüğünü üstlendi ve emekli oluncaya kadar 
orada çalıştı. İşte, Fadıl Hoca Türkiye'den ayrılınca UÇÖ Türkiye Muha
birliğine ben atandım ve bu görevi 1965 sonuna kadar sürdürdüm. Bura
da göfev, her ayın sonunda bir ay içinde ülkedeki sosyal ye ekonomik 
oluşumlara ve gelişmelere ilişkin bir raporu Fransızca ya da İngilizce ola
rak kaleme alıp UÇÖ'nün Cenevre'deki merkezine göndermek idi. Gerek
li görülen yorumlar da yapılıyordu. Benim muhabirlik dönemimde, bir de 
her ay BİT'den Haberler adı altında gazete boyutunda resimli arkalı ön
lü ve Uluslararası Çalışma Bürosu tarafından finanse edilen bir bülten ya
yımlıyorduk. Bu yayın bir yıl kadar sürdü. Sonra mali nedenlerle buna 
ara verildi.

Benim bir de sendikacılık yaşamım var. Biliyorsunuz 1965 yılında 
memurların da sendika hakkına ilişkin yasal düzenlemeler yapıldı. Bir 
yasa çıkarıldı. Bu yasadan sonra çok sayıda (500'den fazla) memur sendi
kası kuruldu. Bu arada 1966 yılında Ankara Üniversitesi Öğretim Üye
leri Sendikası kuruldu. Ben bu sendikanın iki yıl başkanlığını yaptım. İlk 
başkanı Prof. Lütfü Tat idi. Benim başkanlığım döneminde rahat bir ça
lışma ortamı bulamadım. 1968 gençlik hareketleri öğretim üyelerine de 
yansımıştı. Bir muhafazakar - tutucu öğretim üyeleri kanadı oluşmuştu. 
Bu kanat benim sendika başkanlığımı içine sindiremiyordu. Kendi arala
rında konuşarak sendika yönetimini ilk genel kurulda ele geçirmek karan 
almışlar. Başı Prof. Sabahattin Özbek çekiyordu. Sendikanın çalışmala
rına, toplantılarına daha önce hiç ilgi göstermezken, genel kurula kalaba
lık geldiler. Kararlı idiler. Olur olmaz konuşmalar yaptılar ve seçimlerde 
bu tutucu grubun listesi kazandı. Böylece iki yıl süren Ankara Üniversite
si Öğretim Üyeleri Sendikası Başkanlığım son buldu. 1968'ler sonrasında 
üniversite öğretim üyeleri ye yardımcıları da ilerici - tutucu - statükocu 
ayrılıkları içine girdiler. YÖK ilericileri sıkıyönetim komutanlıkları ara
cılığı ile üniversiteden uzaklaştırdı ve üniversiteleri bir karayıkıma (faci
aya) sürükledi. Tarih bu çirkin olayı yeni kuşaklara ibretle anlatacaktır.

1983 yılı sonrası yıllarımı nasıl düzenlemem gerektiğini düşünür
ken, ortam beni politikaya çekti. Bilindiği üzere CHP, askeri yönetimin 
büyük yanlışlarından biri olarak kapatılınca, siyasal yaşamın sol kanadın
da bir boşluk doğmuştu. 1982 yılında yeni ve ünlü Anayasa kabul edil
mişti. Siyasal yaşamın sivilleşmesi gerekiyordu. Yeni partilerin kuruima- 
sıııa izin verilmişti. Uzun tereddütler geçirerek Erdal İnönü bir sosyal 
demokrat partisi kurulması girişimlerine başladı. Önce beş kişilik bir çe
kirdek kadro oluşturdu. Sonra otuzdört kişilik bir kurucular kurulu belir
lendi. Fakat, bu kurucular kurulu son biçimine ulaşıncaya kadar üyelerin
den bir bölümü askeri yönetim tarafından veto edildi. Sonunda parti Ha
ziran 1983 başında Sosyal Demokrat Parti adı altında kurulup çalışma
larına başladı. Çalışmalanmız İsmet İnönü'nün Şehit Ersan caddesindeki

40



Pembe Köşkünde başlamış ve orada sonuçlanmıştı. Ne var ki bu arada 
Başbakanlık Müsteşarı Necdet Calp'ın öncülüğünde de yeni başka bir sol 
parti kunıldu: Halkçı Parti. Böylece 1983 seçimleri geldi çattı. Bilindiği 
gibi 12 Eylül askeri yönetimi Sosyal Demokrat Partiyi ve onun kurucula
rının çok büyük bir bölümünü veto etti. Böylece güdümlü bir seçim ya
pıldı. Sonuç biliniyor ve şimdilerde ANAP'ın yönetimindeki Türkiye'nin 
nerelerde olduğunu herkes görüyor.

Seçimlere 1983'te katılması önlenmekle birlikte SODEP canlı olarak 
ayakta kaldı. Halkla ilişkilerimiz son derce canlı idi. Yoğun bir siyasal 
eğitim içine girmiştik. Gece-gündiiz Türkiye çapında hareket halinde 
idik. Sonra Sosyal Demokrat Parti ile Halkçı Parti birleşti. Sosyal De
mokrat Halkçı Parti doğdu. Bu partinin ilk Genel Başkanı görevini 
Prof. Aydın Güven Gürkan üstlendi. Daha sonra, birleşmeden sonraki 
ilk kurultayda başkanlığa Erdal İnönü seçildi. Parti Merkez Yönetim 
Kurulu seçildikten sonra Gürkan kendisine teklif edilen Genel Sekreterli
ği kabul etmedi. Bence bu, değerli öğrencim Aydın Giirkan'ın önemli bir 
yanlışı oldu. Benim siyasal yaşamım da, önce 1986 Eylülünde önemli bir 
göz ameliyatı geçirip bir süre için İstanbul'a gitmem ile bir durgunluk dö
nemine girdi. Siyasal yaşamda rekabet çok yoğun ve açımasızdır. Çünkü, 
siyasal yaşam ahlâkın düzeyine nadir olarak yükseliyor.

Yaşam öykümün bir yanını daha eksik bırakmak istemiyorum. Yaşa
mımın toplumsal bir yanı da var kuşkusuz. Bu dernekler içindeki çalışma
larda yoğunlaşıyor. Türkiye'de bir Birleşmiş Milletler Türk Derneği var. 
Bu Derneğin kuruluşu 1946 yılına kadar iniyor. Bu Dernekte ben 1950’li 
yılların başında görev aldım. O yıllarda Derneğin başkanı rahmetli Prof. 
Sur idi. Ben de genel sekreterliğini üstlenmiştim. Maddi açıdan demek ola
rak çok sıkıntılı yıllar yaşadık. Birleşmiş Milletler Örgütünün bir kurucu 
üyesi olarak bu derneğin yaşatılması gerekiyordu. Hükümetin yardımları 
son derece yetersiz kalıyordu. Bağlı olduğumuz Federasyona yıllık ödenti
mizi ödemekte çok sıkıntıya düşüyorduk. Kiralan ödeyemiyorduk. Üye 
ödentileri alınamıyordu. 1950'li yıllann sonlarına doğru Fadıl Hoca Baş
kanlıktan aynldı. Başkanlığı ben üstlendim. Maddi sıkıntılar 1970'li yılla
rın başına kadar sürdü. 1973 ya da 74 yılında demek "kamu yaranna çalı
şan dernek" statüsünü kazandı. Bundan sonra maddi durumu düzeldi ve ra
hat çalışma olanaklarına ulaştı. Bu oluşumda Derneğin bir süre genel sek
reterliğini yapan Hıfzı Oğuz Bckata'nın önemli katkısı oldu. Ben otuz yılı 
aşkın bir süre, Derneğin başkanlığını yaptıktan sonra, 1983 yılında SODEP 
kurucuları arasında yer aldığım için başkanlıktan, yasal nedenlerle ayrıl
dım. Halen Birleşmiş Milletler Türk Derneği'nin Onursal başkanıyım. Bi
rinci İnsan Hakları Derneği"nin son bir iki yılında başkanlık yaptım. 
Uzun süre Türk Kooperatifçilik Derneği'nin yönetim kurullarında görev 
aldım. Türk Ekonomi Kurumu Yönetim Kumlunda da görevlerim oldu. 
İnsan Hakları Derneği ile yeni kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 
kurucu üyeleri arasında bulunuyorum. Bir yıldan beri de Bilar'da ikinci 
başkanlık görevini yürütüyorum.
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in k a r a ,  22 A ğustos, 1961

Saym  O rgeneral 

CEMAL GÜRSEL

D evle t ve Hükümet Başkana,
Î i i l l î  B i r l ik  K om itesi B aşkan ı,
Türk S i l a h l ı  K u v v e tle r i Başkom utanı,

A 11 K A R A

S '

Pek Sayın  O rg en era l,

M em leketim izin id a r e s in i  dem okratik  y o l l a r l a  y a p ıla c a k  s e ç in ,  
l e r  n e tio e s in d e  ge leo ek  s iy a s i  i k t i d a r a  devretm ek hususunda Z a t id e v le t le r in in  ve 
M il l î  B i r l ik  K om itesin in  sa rs ılm a z  a z im le r i ,  şu  s ı r a l a r d a  n ih a î  tahakkuk s a fh a s ın a  
i n t i k a l  etmek ü z e r e d i r .  Bu m ünasebetle m em leketim izin g e le c e ğ i,  öz led iğ im iz  vs 
uğrunda i h t i l S l  y a p t ığ ın ız  dem okratik  s is te m in  bütün n ü e o s e s e le r i  i l e  kurulup 
devamı odobilm eai ve h a t t a  m em leketim izin b i r l i k  ve h uzu r iç in d e  b e k a s ı i l e  çok 
yakından  i l g i l i  gördüt#ü£üniiz h a y a t i  b i r  mevzuda, düşünoe ve in a n ç la r ım ız ı ,  şim diye 
kadar Hükümet iç in d e  m e s 'i l l iy e t l e r i  c e s a r e t l e  ve samimî o la ra k  pay laşm ış o lan  
b i z l e r ,  Hükümet ü y e le r i  a rk a d a ş la r ın ız ,  S ize  aç ık lam ay ı uygun bulduğumuzu ve bunu 

b i r  v a z if e  sa y d ığ ım ız ı arzetm ek i s t e r i z .

Sayın O rg en era l,
dnümüzdeki gün lerde  Yüksek A dale t D iv an ı, son on y ı l l ı k  b i r  

ş e r  ve m e s 'u l iy e t s i z l i k  i d a r e s in i  yürütm üş ve Türk m i l l e t i n i  a ld a tm ış  o la n la r  
hakkında a d i l  hükmünü v e r e c e k t i r .  Divan k a ra r ın ın  idam hükmünü de i h t i v a  edecek 
b i r  ş e k i ld e  t e o e l l î  e tm esi mümkündür.

Mer’î  m evzuatım ızın  , n e t i c e s i  bu s u r e t l e  te z a h ü r  e tm esi 
mümkün Yükspk A dale t D ivani k a r a r l a r ın ın  i n f a z ı n ı ,  b a ş k a n l ığ ın ı büyük b i r  v a ta n 

p e rv e r l ik  ve d i r a y e t l e  i f a  e tm ekte oldıigunuz M i l l î  B i r l ik  K om itesin in  ta s d ik in e  
m uallak  b ı r a k t ı ğ ı n ı  da hepim izoe malûmdur. Ancak, K om itenin, a k i s l e r i  h iç  d e ğ il s e> -̂7

■ / g e lec ek  i k i  n e s i l  boyunoa münakaşa e d i le b i le c e k  ve Türk A dalaet ve  S iy a se t

ta r ih in d e  h u su s î ve önem li y e r l e r i n i  a lao ak  o lan  bu a d l î  k a r a r la r a ın  ta s d ik in d e
¿Ç. '  veya te b d i l i n d e ,  konuyu tek m il v e ç h e le r i  i l e  ve b i lh a s s a  io t im a î  fay d a  ve m i l l î

m enfaat yönünden t a r t a r a k  ve son m erh a les in e  varm akta olduğumuz dem okratik  düzene

c  'T -

K11 Her s o h ife o i  p n r o f l ı  6 a n h i f e l ik  * ,  T 7 7  / t ' l  fi/
m etn in  b i r i n c i  s a h i f e s i d i r .  4  w  \ /> //  i



yen iden  g e ç iş i  k o la y la ş tırm a k  bakamından en İ s a b e t l i  n e t i c e l e r i  bu lacağ ından  da 
şüphe etm em ekteyiz o

He? tü r lü  ş a h s î  düşüncelerden  uaak u  id a re n iz d e  bugüne kadar
en a ğ ı r  m e ş g u liy e t le r i  pay laşm ış o la ş  y ü re k le r i , ,  hepim iz g i b i ,  hudutsuz b i r  v a ta n  
s e r g i s i  11« çarpan  a rk a d a ş la r ın ız  olarafcp bu h su o ta k i m ü ta la a la r ım ız ı Z a tıd e v le t— 
1 e r in e  a rz  e tm ey i; k a ç ın ılm a s ı o a l t  olmadan î» ir v a z if e  ta l a k k i  e tm ek tey iz»

Yüksele m a l  (im lan  bulunduğu ü ze re  c s i y a s î  k a ra ı j a n n  h e r  zaman 
münakaşa o lu n a b ile c e k  t a r a f l a r ı  mevcut b u lu n a b i l i r <, Fakat y in e  s iy a s e t t e  a s ı l  
h ü n e r„ a lın a n  k a r a r l a r ı n  en az m ahzurlusunu se ç e b ilm e k tiro  Yüksek Ad a l  » t  D ivanı 

k a r a r l a r ın ın  v e r i lm e s i 1>e M illf  B i r l ik  K om itesinoe ta s d ik  veya t e b d i l i  i l e  a e ç l»  
t a r i h i  a ra s ın d a  geçecek zaman y a ln ız  b i r  a y d ır  o Bu sebep ten  ö tü rü d ü r k ip  kanaa— 
tım ız o a  b u ra d a ,ta a d ik  ve  seçim  t a r i h l e r i n i n  o d o ta i b i r b i r i  iç in e  g irm iş  olduğu 
b i r  s ı r a d a ,  M i l l i  B i r l ik  K om itesine en az m ahzurlu k a ra ra  almak v a z i f e s i  düşmek» 
te d l r «  A d a le tin  v e re c e ğ i hüküm ler ne o lu r s a  o lsun,, b iz le ı. bun la rdan  idam oesaes. 
şe k lin d e  t e o e l l f  edeoeklferin  ta s d ik in d e  en az m ahzurlu y o lu n t i h t i l â l i  kansiB  bSLs> 
şe k i ld e  b aşa ran  ordumuzun, bunu eyns. ş e k i ld e  sona e rd irm e s i olduğunu düşiinüyojp 
ve idam hüküm lerin in  ta s d ik  d e ğ i l ,  t e b d i l  e d ilm e s in in „ m ille tç e  İ h t i y a r  o lunacak  en 
i s a b e t l i  ve o e lf c ıe t l i  Jpral t a r z ı  olduğu k a n a a tın a  varm ış bulunuyoruz o B ia le r i  be 

k an aa ta  u l a ş t ı r a n  s e b e p le r i  Z a t ıd e v le t le r in e  k ıs a c a  a rzed e llra t

m em lekette b i r  kard eş k a rg a s ın a  g id e b ile c e k  b i r  durumun b e r t a r a f  ed ilm es i ve 
Z a t ıd e v le t l e r in in ,  Kom itedeki a rk a d a ş la r ım ız ın  değişm ez İnanç la ra , olduğunu 
b i ld iğ im iz  ü z e re , m em leketin , ş ira z e s in d e n  çıkm ış b i r  id a red en  k u r t a r ı l a r a k ,  biy
en evvel dem okratik  id a re jre  k a v u ş tu ru lm a s ıd ır . B iz le r ,  Yüksek A dale t D ivanı t  as? af

f ın d a n  v e r i lm e s i muhtemel idam hüküm lerin in  ta o d ik ijd . ,  i h t i l â l i n ,  büyük b i r  i s a b e t  
ta ş ıy a n  bu i k i  a ç ık  h e d e fin e  hem a y k ır ı  görm ekte r e  he* de daha çok m ahzurlu 

o lduğuna inanm aktay ız»

Hâlin

e

I ’• v a ta n d a ş la r  a ra s ın d a  k a n lı  ç a tış m a la ra  v e s i l e  o la b i le c e k  H a d ise le r  s i l s i l e s i n i n

i  -  İ h t i l â l i n ,  i l k  g ü n le r in d e  if a d e  buyuru lan  a ç ık  g a y e s i ,  •



¿7 Mayis i h t i l S l l n l n  t e b i t  ay led i& i g a y e le r in  tahakkukunu ve d e v a m lıl ığ ın ı  
s a f la n a k  İ ç i n ,  on y ı l l ı k  sakim b i r  p o l i t i k a  n e tio e o ln d e  b i r ik i r in d e n  uzak laşm ış 
o la n  k i t l e l e r i n  b i r i k i r i n e  yak laşm asına  y ard ım cı o laoak  k a r a r la r ın  a lın m as ı 

lâ z ım d ı r .  Yakın t a r ih l in iz in ,  bunun m is a l l e r i  i l e  do lu  olduğu Z a tıd e v le t lo r in o e  
meçhul d e ğ i ld i r *  İ n k i l f ip la n n a  o andan b a £ lı  bulunduksunuz Büyiik A ta tü rk , ? ! l l l î  
Jiüoadelede v a ta n a  ve v a ta n ın  k u r ta r ı lm a s ı  h a re k e t in e  kaadeden h a in l e r i  idam la 
oezalandunsjm ak yolunu  i h t i y a r  e tm e m iş t ir .

Bunun y a n ın d a , b i r  y ıld a n  b e r i  8 a r f e t t i£ im iz  g a y r e t l e r ,  b i r  an 
evvel dem okratik  nizam a kavuşmak ve id a r e y i  m i l l e t i n  s e r b e s t  i r a d e s i  i l e  s e ç i l e -  
oek ik t i d a r a  devretm ek is t ik a m e tin d e  t e o e l l f  e tm iş ve y e n i Anayasanın Halkoyunda 
ta s v ib i  i l e  m e ş ru iy e t in i  tamamen kazanmış o lan  re jim im iz , s e ç in  t a r i h i n i  de 15 
Ekim o la ra k  t e s b i t  e t m i ş t i r .

D em okrasinin hakim olduğu m em leketlerde , hepim izce malûm olduğu 
g i b i ,  s e ç im le r , z ih i n l e r in ,  i h t i r a s l a r ı n  en sa k in  olduğu zam anlarda io r a  e d i l i r î  
Her t ü r lü  is t ik a m e t te n  g e len  t a h r ik l e r l e  z ih i n le r in  esasen  te ş v iş  ed ilm ek te  
bulunduğu bu b i r  y ı l l ı k  d ev red e , b a ş ta  Z a t ıd e v le t l e r i  olmak ü z e re ,  Hükümetteki 
a rk a d a ş la r ın ız  m em lekette helr şeyden evvel huzur ve em niyetin  te e s sü sü  i ç i n  büyüK 
g a y r e t le r  3 a r f e tm iş l e r d i r « Ş im di, seçim  h a v a s ı içindebulanm nya daha mütemayil 
k i t l e l e r i n ,  Y aesıada d a v a la r ı  n e t ic e s in d e  v e r i |e b i lo o e k  idam c e z a la r ın ın  in f a z ı  
i l e  büsbütün i r k i l e c e k l e r i n i ,  m em lekette kaynamakta o lan  f i t n e  ve f e s a t  kasan
l a r ı n ı n  va tandaş z ih i n l e r i n i  t a h r ik  edebilm ek i ç i n  gay e t m üsait b i r  zemin b u la 
b i l e c e k le r in i  ve n ih a y e t ,  o k ad a r ö z led iğ im iz  Ve a rz u la d ığ ın ız  dem okrasi n iz a 
m ının tam m an asile  t e s i s i n e  y o l açacak se ç im le rin  b i l e  l o r  a sm a  mani olmak i s t i -  
y e c e k le r ln i  gözden uzak tu ta m iy o ru z . K anaatım ızca id a m la r ın  in fa z ın d a n  b i r  ay 
so n ra  bu m em lekette seçim  i o r a s ı  gaye t güç ve h a t t a  im kansız b i r  h a l alacak±xx ve 
re jim im iz  tara b i r  çıkm aza g i r e c e k t i r .

Böyle b i r  h a l in  tahakkukunu ne Z a t ıS l in iz  ve S i l a h l ı  k u v v e tle r im iz , 

ne o n la r ı  te m s il eden Komite a rk a d a ş la r ım ız  a r z u l a y a b i l i r .

2 -  lîu tla k  o la ra k  b i l in e n  b i r  husus v a r s a ,  dem okratik  re jim in  
' teese iisü  ve önünüzdeki b i r  kaç y ı l  iç in d e  tam m anasile  kök s a la b i lm e s i ,  i h t i l a l i ,  

Türk S i l a h l ı  k u v v e tle r in i  te m s ile n  m u v a ffak iy e tle  başarm ış o lan  H i l l f  B i r l ik  
K o m itesin in , s i y a s i  p a r t i l e r i n  d ış ın d a ,  t a r a f s ı z  b i r  Hakem m evkiinde k a la r a k ,

^  â î ' f o  '■ *  j K

■¡c

i  pc
m etnin  üçüncü s a h i f e s i d i r •

Not» Har s a h i f e s i  p a r ı i f l ı  6 s a h i r e l i l :
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m en lek e tte  son :>n y a l z a r f ın d a  e le n  ve e s f l e  müşahede olırnon durumun yeniden 
İhya3 i r “  oemi o la b ila o e k  b i r  v a z iy e t te  bulunm ası i l e  mümkün o la b i le o e k t i r  . 
Halbuki» idam hüküm lerin in  in f a z ı  i l e  M i l l î  B i r l ik  K om itesi,bu  k u v v e tl i  hakem 
^ - ¿ y e t i n i  kaybedecek ve i s t e r  istom ez bu günki id a re»  te k  b i r  s i y a s i  c e rey an ın  
¿ • s te p in i  ve h im ayesin i aramak z a r u r e t in i  h i s s e d e b i l e c e k t i r .  B öyleoe, son dereoe 
a rz u la  d ış ım ız  dom okroairej im in in , idam hüküm lerin in  in f a z ı  n e tic e s in d e  is tik a m e t 
d e ğ iş ti rm e s i s u r e t i l e ,  te k  p a r t i  s is te m in in  yeniden kuru lm ası t e h l ik e s i  baş 
g ö s t e r e b i l i r .

bulunm ası d o la y ı s i l e ,  idı-ma maruz k a lacak  o lan  k im s e le r in , b i r  k ıç ın  v a ta n d a ş la r ın  
nuhayy ile» inde  masum ve mağdur k im se le r h ü v iy e t in i  k azm ım o lankuvvetle  m uh tem eld ir. 
Böyle b i r  v a z iy e t in  tahddüsüne y e r  vermemek b i z l e r i n  vaz ifem iz  o lm a l ıd ı r .  Bu gün 
o r ta y a  dökülen r e z a l e t l e r i ,  i ş l e d i k l e r i  vahim s u ç l a r ı  i l e  m i l l e t i n  Gözünden

ve müsamaha h i s l e r i  çok m lin k e ş if t i r .  M i l l e t , t a r i h t e  en menfur te lS k k i ed ilm iş  
k im se le r i dah i a f  etma temayülünü g ö s t e r m iş t i r • d ü n le r in d e n  so n ra  s f îk ıt id a re n in  
meş'um s im a la r ı  İ ç in  m i l l e t i n  b i r  gün merhamet h i s l e r i  iz h a r  e tn e a i  de ku v v e tle  

a u h te n e ld i r .

K on iteo inoe  in f a z ın a  k a rn r  v e r i lm e s in in , b ey n e lm ile l m ünasebe tle r br\kıramdan da 
m ü ta laa  e d ilm es i z a r u r e t i  a ş ik f t r d ı r .  D ahil bulunduğumuz h ü r dünyada,halen  idnm 
o e z a s ın ın  tamamen i l g a s ın ın  b ah is  mevzuu edö.ldir; i  hepim izce ia ld n d u r .  Demokra
s i l e r  âlem inde s iy a s i  k a n a a t le r  , h a t t a  s iy a s i  s u ç la r  d o la y ın i le  ş a h ı s la r ın  idam 
e d i l d i k l e r i ,  h iç  d e l i l s e  a sr ım ızd a  g r t i k  görülm ez ve i ş i t i lm e z  o lm u ş tu r . Zamanı
m ızın  ş a r t l a n  ve te fe k k ü r  t a r z ı ,  a r t ı k  s i y a s i  s u ç la r  d o la y ı s i le  id am la r d e v r in in  

a ş ı lm ış  bulunduğunu b iz e  k eo in  o la ra k  if a d e  e tm e k te d ir .

♦ O rtad a , d ış  âlem bakırım dan nem leketira iz  p r e s t i j i n i n ,  büyük

ölçüde b ah is  mevzuu ed ilm ek te  olduğu b i r  durumun m evcudiyetinden şüphe ed ilem ez . 
Garp dünyasına  b a ^ l ı  ve Nato iç in d e  dünyanın en i l e r i  m em leke tle ri ararınAA 

b ih ak k ın  y e r  alm ış o lan  T ü rk iy em iz iV ta rlh in d e , i l e r i d e  daim a münakaşaya yo l

Bundan b aşk a , idam c e z a s ı  in fa z  e d i ld iğ i  ta k d i rd e ,  i h t i l â l i n  
vukuundan bugüne kadar zaman geçmiş o lm as ıj i h t i l â l  h ey ecan ın ın  te d r ic e n  h a f i f l e n i ş

düşmüş bulunan bu in s a n la r ın  b i r e r  e v liy a  k is v e s in e  bürünm elerine a s l£  müsade 
e d ilm e m e lid ir .

Z a t ıd e v le t lo r i  de pek i y i  b i l i r s i n i z  k i ,  Türk m i l l e t i n in  ao ınn

3 -  A dalet D ivanından s a d ı r  o lacak  b i r  idam hüknünün M i l l î  B i r l ik

/



açnoak t i r  dönüm n o k ta s ın ın  kaydedilm esine M i l l î  B i r l ik  K om itesin in  imkân v e re b i l» ,  
oeg ine k an i bulunm ayoruz«

D iğer t a r a f t a n ,  dünya s i y a s i  durumunun h a len  çok k r i t i k  b i r  sa fha
ya g i r d iğ i  ve h a t t a  b i r  dünya h a rb i ih t im a lin in  ku v v e tle  b e l i r d i ğ i  b i l in m e k te d ir .  

M em leketim izin h o r bakından h a z ı r l ı k l ı  bulunm ası lüzumu in k â r  ed ilem iyecel: o lan  
bö y le  gay e t h a ssa s  b i r  d ev ird e  ,  m i lle tim iz in  ta n  b i r l i k  ve b e r a b e r l ik  h a lin d e  
o lm asın ın  lüzum ve z a r u r e t i n i  iz a h a  ih t iy a ç  görm em ekteyiz. Bu i s e  Y assıadada 
▼ erileb ileo ek  idam k a r a r l a r ın ın  in fo z in d a  i t i d a l  ve tesnm ugla h a re k e t e d ilm e s in i 
ve 27 M ayısta  y a p ıla n  k an sız  i h t i l â l i «  k a n lı  b i r  ş e k i ld e  in ta ç  edilm em esini 
lüzum lu k ı lm a k ta d ır .

Sayın O rg en era l,

Y ukarıda maruz m ü lâh aza la rım ız , T assıad ad ak i muhnkem -lerin 
sonunda v e r i le b i le c e k  o lan  idam hüküm lerin in  in fa z  edilm em esi Irüzun ve k a n a a t in i  
b izd e  k e s in  o la ra k  t e v l i t  e t m i ş t i r .  Bu k anaa t ve te lk in e  k a r ş ı  i l e r i  sU rttleb ileoek  
b az ı m ül& hazaların  m ev cu d iy e tin i de b ilm e k te y iz . Bu oümleden o la r a k ,  idam hüküm lerin in  
müebbet hapse ç e v r i lm e s in in  b i r  flaaf a lâm e ti o la ra k  te lS k k i e d i l e b i l e c e ğ i  ve bunun 
da b i r  ta k ın  b e d b a h tla r ı  c ü r '  etkiL" davranmaya sevkedeoe.^i, b i r  ih t im a l o la r a k ,  i l e r i  
s ü r ü l e b i l i r .

z a a fa  u j r a r .  Buna muvazi o la r a k ,  a f  eden daim a kuvvet k a z a n ı r .  Af e d i le n in  k en d is in *  
g ö s te r i l e n  u lüvvüoenabı ta k d i r  e tm iy e rek , bugün veya, g e leo e k te  b i r  kuvvet h a re k e tin »  
te v e s s ü l e tm esi m i l le tç e  k a t 'iy y e n  d e s tek  ve i t i b a r  göremez o lu r .  C aynm eşru  y o l l a r a  

sapmış o la n  b i r  id a r e y i  k a n s ız  b i r  i h t i l â l l e  i ş  başından  u z a k la ş t ı r a n  ve y e r in * , 
h iç  b i r  ş id d e t  ve kuvvete baş vurmak ih t iy a c ı n ı  h is s e tn e k s iz in  seç im le  g e len  meşru 
b i r  i k t i d a r a  te rk ed en  k u v v e tin , m i l l e t  gözünde ve dünya umumî e fk â r ın d a  kazanacağı 

/ ç o k  büyük i t i b a r , b i r  kaç bedbaht c ü r 'e tk f ir ın  h e r  t ü r lü  muhtemel teşebbüs ve h a re 
k e t i n i  kırm ak i ç i n  b a ş l ıb a ş m a  y e te r  kuvvet ve tem in â t o l a c a k t ı r .  M i l l e t ,ş a h s î  k in  
ve  i h t i r a s l a r ı n ı  ta tm in  etmek ve in tik am  almak iç in  te şeb b ü se  girm ek is t iy e c e k  h iç

* b i r  soysuza ra ğ b e t etm iyecek ve k a rd e ş i k a rd eşe  vurdurmaya y o l a ç a b ile c e k  b i r  
ç ı j ı r a  g i r i lm e s in e ,  geçm işte  olduğu g ib i ,  g e leo o k te  de kat» iyyen  imkân v e rm iy o ce lc tir .

K anaatim izce , i h t i l f i l  r j im le r in in  müsamahası b i r  z a a f  d e ğ i l ,  b i l ' -  
ak is  b i r  kuvvet e s e r i d i r .  Af i l e  a f  e d k ile n , kuvvetlenm ek şö y le  d u rsu n , b i l 'a k i s

İ l e r i  s ü rü le b ile c e k  B iğ er b i r  id d ia  d a , s u ç lu la r ın  c e z a s ın ı  tı°m o la rak
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çekmesi ve  bunun J s tk b a l i ç i n  b i r  i b r e t  t e ş k i l  e tm esi lüzumudur., K onaatin izce  
Yaeaıadoda bugün görülm ekte o la n  d a v a la r ,  s u ç lu la r  iç in  h o r bakımdan manevî ölüm o l»  
m uşturo Bundan b a şk a , M il l î  B i r l ik  K om itesin in  müsamaha ve S l io e n a p l ı i ı  i l e  idam 
o e z a lo ra n ın  müebbet hapse ta h v i l  e d ilm es i k e y f iy e t i  d a h i ,  bu k in s e le r  iç in  b a ş l ı  

b a ş ın a  çok a tf ır  ve  i b r e t  v e r i o i  b i r  ceza* t e ş k i l  e d e c e k tirc  Böyla b i r  cezaya 
maruz k a lac ak  b ed b fch tlan n  vazlye^İncîen c e s a re t le n e re k  ayn ı y o la  sapacak b a şk a la 
r ı n ın  zuhur e d e b ile c e ğ in i düşünmek k a b il  o lam az.

Sayın D ev le t R e is i ,
Hük&net ü y e le r i  o la r a k , d u k a n d a  maruz nü lS h szn ln rım ız  hakkında 

Z a t ıd e v le t l e r i  i l e  M i l l î  B i r l ik  K om itesindeki a rk n d ü ç le r in iz in  d ü şü n c e le r in i 
öğrenmekten büyük b i r  in ş i r a h  ve haz d u yacağ ım ız ı, e n i r l e r in i z e  dolma amSde o ldu 
ğumuzu d a tey id en  a rz  ve bu v e s i l e  i l e  d e r in  s a y g ı la r ın ız ın  kabulünü r i c a  ö d e r iz .

D evlet Bakanı

' 'a l iy e  Bnk.mı

1
T ic a re t  Bakana

9
T a n a  B a k a n ı

Sanayi

A dalet Bakanı

Hillî Ü';itir\ B«Mnı

i ç i ş l e r i  B akanı’'

/ z # F

Beyin,---7  ” .ıkni!-

•Saîilık  ve S osyal Yardım Gümrük ve Tekel Baka.
v*T .Bakanı

U laştırm a^ B akini 

( ■

Basın-Y ^yın ve T sn 
Bakanı

Çalışm a Bakanı

Her s a h i f e s i  p a r a f l ı  6 n a h i f e l ^ '  
m etnin a l t ı n o ı  s a h i f e s i d i r .
Tevdi e d ile n  nüshan ın  tak ım ı s e k iz  
s a h ife y e  y a z ı l m ı ş t ı r .

im ar ve îskftn J3*kanı

—  D ış i ş l e r i  Bakanı
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S a y ın  O rg a n a ra l 

Cnmal G U rsa l,

D a v le t  vm HUkunat B aşkanas 

¿ÛÎUİâA

YUksek itimatlarınızla 27 Mayıs 19ĞOpdan itibaren 

muhtelif tarihlerde IJikûmett« kendilerin» vazlf* verilmiş olan 

b lzler ,15  Eklm’ da yapılacak genel saçİBİerepBiaalaketinjyeniden 

kurulacak bir Kabin» tarafından götUrUlmesi zaruretin* inanmak

tayız«

Du İtibarla,saçla kampanyası başlamadan «vvel İstifa

larınızın kabulitnti Zatıdevlatlerinden en derin- saygılarımızla 

rica ve şahi3İnrı»ıza karşı izhar buyurulmuş olan itimad ve 

tevecctihe şükranlarımızı arz ve teyid eyleriz» /? .  r j ç . t f d /

D a v la t  D akanı Adnan E rz i  : ‘sf M - J  ~  /î_<A -  
A d a le t B akanı D r.K an a l T tirk o £ lu ı 
İ ç i ş l e r i  B akan ı N a s ı r  Z a y t ln o f i lu s ^ ^ ? '^ ^ ' ' 
D ı ş i ş l e r i  B akanı S a l l a  s * rp e r :^ j^ f ts k i£  «—
M allva B akanı K anal K urdaşs *■= .(_«_» £
K i l l i  E ğ i t i *  B akanı Ahmet T a h ta j t ı l ı ç s  \ r  '* 
T i c a r e t  B akanı Mehmet B aydurı 
3 a ğ l ık  ve S o sy a l Y ır d ı»  Bakarri D r.R a g ıp  unerg^ 
GUnrlik va T e k e l B akanı F a th i  A ş k ın ı^ /" ,
T arım  B akan ı P rof*D roO s«an Tosun*
U la ş tırm a  B akanı Orhan h e r s i n l i »  c 
Ç u lış iıa  B akan ı P ro f  »Ur« C a h it  T a l a s £
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KIRKINCI YILINDA, 98 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ 
ÜZERİNE PROF. DR. CAHİT TALAŞ ÎLE BİR 

SÖYLEŞİ

Söyleşi: Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ

GÜLMEZ- Hocam, bildiğiniz gibi 1989, 98 sayılı Örgütlenme ve 
Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi'nin kırkıncı yılı. Sizin Cenevre'de 
doktora öğreniminizi tamamladığınız 1948 yılında Uluslararası Çalışma 
Koflfçransı'nda birinci görüşmesi yapılan bu Sözleşme, ertesi yıl 18 Ha
ziran Î 949-,ta h in d e  kabul edildi. Benim saptamalarıma göre, Genel 
Konferans'ta Türkiye hükümet kanadı delegeleri (Tahsin Bekir Balta 
ve Fadıl Hakkı Sur1)’ ite- -işçi- kanadı delegesi olumlu oy kullanmışlar, 
buna karşılık işveren kanadı dele'gesi (İlhami Nafiz Pamir) çekimser 
kalmıştır.

Türkiye genellikle ILO Sözleşmelerini çok gecikmeli biçimde onay
lıyor. Benim yaptığım bir hesaplamaya göre onay, ortalama olarak Söz
leşmelerin kabul edilmesinden ancak onbeş yıl sonra gerçekleşiyor. Ne 
var ki 98 bunun çok çarpıcı bir istisnasını oluşturuyor. Çünkü henüz yü
rürlüğe girdiği 18 Temmuz 1951 tarihinden önce (11 Nisan 1951'de) Söz- 
leşme’nin onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM'ye sunuluyor. Ve 
5834 sayılı onay yasası da 8 Ağustos 1951'de kabul ediliyor. Böylece 98, 
yürürlüğe girişinin birinci ayı dolmadan Türkiye için bağlayıcılık kazanı
yor. ILO Anayasası'nın öngördüğü denetim süreci de 1952 yılından baş
layarak işliyor.

Bu anımsatmalardan sonra, size 98'in onaylanmasındaki bu görülme
miş çabukluğu neye borçlu olduğumuzu sormak istiyorum. Çünkü siz, 
yanılmıyorsam doktoranızı bitirdikten sonra Çalışma Bakanlığı'nda göre
ve başladınız. Ve daha önemlisi, 1951 yılındaki 34. Genel Konferans'a 
Fadı Hakkı Sur ile birlikte hükümet kanadı delegesi olarak katıldınız ve 
1951 yılında Çalışma Bakanlığı Araştırma Kurulu'nda çalışıyordunuz.

Şimdi Sayın Hocam, öğrenmek istediğim ilk nokta şu: 1947 Sendi
kalar Yasası ile 1936 İş Yasası'nın sendika özgürlüğü ve gönüllü toplu 
pazarlık ilkeleriyle bağdaşmayan sayısız kuralı yürürlükte iken, özgür



toplu pazarlığın geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını öngören 98, DP 
iktidannca nasıl ve neden bu denli çabuk onaylanabiliyor?

TALAŞ- Sayın Gülmez, önce bir düşüncemi kısaca açıklamak isti
yorum. Ben Cenevre Üniversitesi'nde doktoramı tamamlayarak Türki
ye'ye dönerken düşüncemde şu vardı: Türkiye'de toplu olarak kullanılan 
işçi haklan konusunda özgürlükçü değişimler gerekiyordu. Yasalarımız 
özgürlükçü değildi. Çalışma yaşamını düzenleyen yasalar daha gelişmeli 
idi. Bunca deneylerden yararlanmak gerekiyordu. İzlenmesi yararlı iyi bir 
yol, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (UÇO) belirlediği normları, birçok 
Sözleşmeyi çok gecikmeksizin onaylayarak ülkemize de aktarmaktı. Bu 
kanıya doktora tezimi hazırlarken varmıştım. Eğer, onaylanan Sözleşme
ler iç hukukumuz ile uyum içinde değilse, yasalarımızı değiştirerek bu 
uyumu sağlamak mümkün olabilecektir.

Aslında UÇÖ'nün oluşturduğu Sözleşmelerin üye ülkeler tarafından 
onaylanmasından beklenen bir yarar da, eğer ulusal yasalar, düzenleme
ler yeterince gelişmemişse onları belli bir düzeye çekmek, başka bir de
yimle ulusal yasaları, onaylanan Sözleşmelerdeki ilkelerin ve düzenleme
lerin doğrultusunda geliştirmektir. Böylece, ulusal mevzuat ile uluslarara
sı normlar arasında bir uyum sağlamak mümkün olacak ve çalışma yaşa
mı daha sağlıklı ve demokratik bir düzene kavuşacaktır. Bu belki, gençli
ğin verdiği safça bir düşünce idi. Fakat, o zamanki düşüncem böyleydi.

Şimdi gelelim Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesinin 
(98) Türkiye tarafından 1952 yılında onaylanmasına. Bilindiği gibi işçile
rin, belki "çalışanların" demek daha doğru olur, toplu olarak kullandıkları 
haklar konusunda UÇÖ tarafından kabul edilen ve birbirini tamamlayan 
iki önemli Sözleşme bulunmaktadır. Bunlardan ilki Sendika Özgürlüğü 
ve Sendika Hakkının Korunması (1948) Sözleşmesidir. 87 sayılıdır. Tür
kiye tarafından hâlâ onaylanmış değildir. İkincisi de 98 Sayılı Örgütlen
me ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesidir (1949). Bu Sözleşmenin 1952 
yılında onaylanabilmiş olmasının bizce çeşitli nedenleri vardır. Bunların 
hemen hemen hepsi onaylamada etkili oldu. Bunlara kısaca değinmek is
tiyorum.

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesinin yürürlüğe giri
şinden çok kısa süre sonra Türkiye tarafından 1952 yılında onaylanmış 
olmasında, 1950 yılında iktidara gelmiş olan Demokrat Parti'nin ilk bir 
iki yılı içinde (1950-1953), tıpkı muhalefet yıllarında olduğu gibi özgür
lükçü görünme isteği vardır. Bu isteğin yanında, kuşkusuz, başka neden
leri de gözardı edemeyiz. Bu nedenlerden biri, söz konusu Sözleşme ile 
iç hukukumuzun çelişki içinde olmadığı kanısıdır. İş Yasası'nın toplu iş 
uyuşmazlıklarında grev yasağını ve zorunlu tahkim sistemini benimsemiş 
olması onaylamaya bir engel olarak değerlendirilmemiştir. Çünkü yürür
lükteki Sendikalar Yasası (1947) Borçlar Yasası'na yollama yaparak sen
dikaların işçiler adına toplu iş sözleşmeleri yapabilecekleri, Sözleşme'nin 
grev halckına ilişkin bir düzenleme yapmadığı, toplu pazarlık görüşmeleri



uyuşmazlıkla sonuçlanınca zorunlu uzlaşma ve tahkime gidilmesine bir 
engel koymadığı görüşünü benimsemişlerdi. Memurların ise Sözleşme
nin 6. maddesi gereğince Sözleşme kapsamı dışında tutulduğu düşüncesi 
benimsenmiştir. Böyle bir düşünceye ulaşılmasına, Sözleşmenin Fransız
ca metni elverişli idi. Aslında UÇÖ uygulamaları da bir süre bu doğrultu
da gelişmiştir. Konuyu teknik düzeyde yürütmekte ben görevli idim. Ça
lışma Bakanlığı Müsteşarı Muslih Fer de beni desteklemiş ve Örgütlen
me ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylana
bileceği düşüncesini benimsemiştir. Konuya başka bir açıdan da bakmış
tık. Düşünmüştük ki, UÇÖ Sözleşmelerinin onaylanması, onaylama sıra
sında iç hukukun ille de Sözleşme ile uyum içinde bulunması zorunlu de
ğildir. Iç hukukta yapılabilecek değişikliklerle uyum sağlanabilir. Önemli 
olan da iç hukuku bu yoldan geliştirmektir. Onaylama sırasında Sözleş
melerin ve iç hukukun uyum içinde olması aslında çok anlamlı değildir. 
Çünkü ülkemiz yasalarına, iç hukukuna bir katkı getirmemekte, bir jest 
olmaktan ileri geçememektedir. 98 sayılı Sözleşme'nin onaylandığı sıra
larda, siyasal genel hava ileriye doğru bir değişikliğe engel gibi görülmü
yordu. O günlerde olduğu gibi bugün de bana göre, uluslararası belgele
rin onaylanması, Türkiye tarafından benimsenmesi yürürlükteki iç hu
kuktan bağımsız olarak düşünülmelidir. Eğer onaylamada yarar görülü
yorsa, uyumsuzluk var diye düşünülmemelidir. İç hukukun değişmezliği 
diye bir kural yok.

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi'nin Türkiye tara
fından onaylanmasında başka etkenlerin de rolü olduğunu düşünüyorum. 
Yukarıda da değindiğim gibi Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının 
Korunmasına ilişkin 87 sayılı Sözleşme ile Örgütlenme ve Toplu Pazar
lık Hakkına ilişkin 98 sayılı Sözleşme’nin UÇÖ'nün genel kurulu olan ve 
üçlü yapıya sahip Konferansındaki genel görüşmelerde hükümet, işçi ve 
işveren temsilcilerinden oluşan Türk delegasyonu, 1948 ve 1949 yılların
da olumlu oy kullanmıştır. Bu durum 1950'den başlayarak gelip giden 
Demokrat Parti hükümetlerini, en azından 1953 yılı sonlarına kadar uza
nan dönemdekileri etkilemiştir. Önceki hükümetlerden daha az özgürlük
çü olmadığını ve işçi haklan konusundaki duyarlılığını kanıtlamak için 
bir uluslararası fırsattan yararlanmak istemiştir. Öte yandan 1950 öncesi 
dönemde ve 1950'den 1954'lere gelene kadar Türkiye'nin Uluslararası 
Çalışma Örgütü ile ilişkileri son derece olumlu bir gelişme içinde idi. 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin son iki üç yılı içinde Türkiye'nin çalışma ya
salarının savaş sonrası gelişmeleri doğrultusunda yeniden gözden geçiril
mesi gereği duyulmuştur. Bu nedenle Uluslararası Çalışma Örgütü’nden 
çeşitli alanlarda uzman beş kişiden oluşan bir heyet Türkiye'ye çağrılmış
tı. Çağrıyı Türk Hükümeti adına Çalışma Bakanı Tahsin Bekir Balta 
Eylül 1948'de yapmış ve uzmanlar 1949 yılının Mart ayı sonunda Türki
ye'ye gelmişlerdi. Türkiye'de 45 gün kalarak yaptıkları incelemeler ve da
ha sonra yürürlükteki mevzuatı da gözden geçirerek hazırladıkları Rapo
ru, Ağustos 1949'da hükümete vermişlerdir. Bu Raporda sendika ve toplu



pazarlık haklarına ilişkin yasaların yetersizliğini, özgürlükçü bir düzeye 
ulaşamamış olduğunu özellikle belirtmişler ve vurgulamışlardır. Örgüt
lenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesinin Türkiye tarafından 1952 
yılında onaylanmasında bu tür etkenlerin de bir rolü olabileceğini düşü
nebiliriz. Öte yandan, özellikle 1942 yılından başlayarak Türkiye ile 
Uluslararası Çalışma Örgütü arasında çok iyi ilişkiler kurulmuştur. Bu 
ilişkiler giderek gelişti.Öyle ki, anımsadığıma göre 1950'li yılların başın
da merkezi İstanbul’da olmak ve bölgenin çalışma sorunları ile ilgilen
mek üzere Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından "Yakın ve Orta Doğu 
Faaliyet Merkezi" adı altında bir birim kuruldu. Bu merkezin başlıca gö
revi, bölgedeki ülkelere çalışma konulan alanında teknik yardımlarda bu
lunmak ve ilgili personeli eğitmekti. Birkaç yıl geçtikten sonra Türki
ye'nin ilgisizliği sonucu bu birimin merkezi İstanbul’dan Beyrut'a aktarıl
mıştı. İşte UÇÖ ile ilişkilerimizin çok olumlu doğrultularda gelişmekte 
olduğu yıllarda Demokrat Parti yeni dönemin özgürlükçü yanını vurgula
mak için ve bir jest olmak üzere 98 sayılı Sözleşmeyi onaylayarak iyi ni-' 
yetini ve olumlu tavrını göstermek de istemiş olabilir. Fakat, bütün bun- 
lann yanında dönemin benim de içinde olduğum birkaç bürokratının 98'i 
onaylama yolunda etkin bir çaba gösterdiğini söylemek bir abartma ol
maz.

GÜLM EZ- Hocam, öyle anlaşılıyor ki 98'in çok yeni ve henüz hiç 
yorumlanmamış olması, onaylanmasında etkili olmuştur. Gerek 5. mad
denin güvenceye aldığı gönüllü toplu pazarlık ve taraflann özerkliği ilke
sinin zorunlu hakem düzeniyle bağdaşır biçimde yorumlanmış olması, 
gerekse 6. maddenin devlet memurlannın tümünü Sözleşme dışında tut
tuğu yolunda anlaşılması onayı kolaylaştırmıştır.

Ancak, 98'in onaylanmasını açıklığa kavuşturan bu değerli bilgiler
den sonra, aklıma şu soru takılıyor: Bakanlık içindeki sizin en önlerinde 
geldiğinizi sandığım birkaç bürokratın Sözleşme'nin onaylanmasına yö
nelik teknik çalışmalan ve sözünü ettiğiniz yorumlan, onayın gerçekleş
mesini sağlama amacı taşıyor muydu?

TALAŞ-Sayın Gülmez, bu sorunuza hemen evet yanıtını vermeli
yim. Sorumlu ve yetkili birkaç bürokrat 98'in onaylanmasını içtenlikle is
tiyordu. İki neden bu isteğe güç veriyordu. Bu nedenlerden biri şudur: 
Türkiye daha önce de değindiğimiz gibi hükümet, işçi ve işveren temsil
cilerinden oluşan delegasyonu ile ve bir bütün düşünce içinde 98'in kabu
lü için Genel Kurulda olumly oy kullanmıştı. Bunun bir anlam taşıması 
için arkasının gelmesi, yani uygun bir zamanda onaylanması iyi olurdu. 
Türkiye'nin UÇÖ ile ilişkilerini pekiştirmeye katkı getirirdi. Öteki neden 
de toplu olarak kullanılan haklara ve özgürlüklere ilişkin önemli bir söz
leşmenin Türkiye tarafından da onaylanması ile 1950 yılında girilen yeni 
siyasal yolun, başka bir deyimle demokrasinin gerekli kurallanna uyum 
sağlamada görülen ve düşünülen yarardır. Bu tür onaylamalar demokrasi
ye daha çok anlam getirecekti. Teknik çalışmalarda ve yorumlarda onay
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lamayı güçleştirebilecek durumlar üzerinde fazla durulmamıştı. Onayla
mada bir yarar olması, yani iç hukuku geliştirmesi yaran genel olarak ön 
planda tutulmuştu.

GÜLM EZ- Hocam, Sözleşme'nin onaylanması isteği hükümetten 
mi geldi? Örneğin, o tarihte, II. Menderes hükümetinin Çalışma Bakanı 
olan Nuri Özsan'ın onay için çalışmalar yapılması yolunda herhangi bir 
isteği oldu mu? Hükümet programlannda buna ilişkin olumlu bir ipucu 
yok. Bana öyle geliyor ki Sözleşme'nin onaylanması isteği hükümetten 
gelmemiş, tersine onay aşağıdan yukanya, Çalışma Bakanlığı bürokrasi
sinden hükümete önerilmiştir. Acaba yanılıyor muyum, ne dersiniz?

TALAŞ- Sayın Gülmez, onaylama isteğinin hükümetten gelmediği
ni söyleyebilirim. Üzerinde konuştuğumuz konunun, dönemin siyasal 
kadrosunun ilgi alanı içinde olduğunu sanmıyorum. II. Adnan Menderes 
Hükümetinde Çalışma Bakanı olan Nuri Özsan avukat idi. Çalışma ko- 
nulannın uluslararası yanı ile sanıyorum ki, hiç ilgilenmemişti. Ama Nu
ri Ozsan yumuşak huylu idi ve işçilere ve sendikalara, onlann sorunlan- 
na ilgi duyan bir kişiliğe sahipti. 1952 yılında Türk-İş'in İzmir'de yapılan 
ilk kongresindeki söylevinde son derece yapıcı ve gelişmeye açık bir dü
şünce sergilemişti. Bu arada şunu da söyleyebilirim ki, Türk-İş'in kurul
ması için Çalışma Bakanlığı, Bakanı ve ilgili bürokrasisi ile son derece 
yardımcı ve özendirici bir rol oynamıştır.

GÜLM EZ- 98'in neden bu denli çabuk onaylandığını bir ölçüde 
onay yasasının gerekçesinden çıkarmak olanaklı. Gerek hükümet, gerek
se TBMM Çalışma Komisyonu gerekçelerinde, 98'in onaylanmasının iç 
hukukta hiçbir ek ve daha ileri düzenlemeler yapılmasını gerektirmeyece
ği, yeni yükümlülükler doğurmayacağı özellikle vurgulanmış. Ulusal ya- 
salann sendika özgürlüğünü zedeleyen aynmcı eylemlere karşı işçilere 
(çalışanlara) "tam bir koruma" sağlayan güvence kuralını tanıdığı, genel 
(toplu) sözleşmeler yapılmasına olanak verdiği belirtilmiş.

Gerekçedeki bu açıklamalar, gerçekte Türkiye'nin onay politikası ile 
de bağdaşıyor. Çünkü bugüne değin onaylanan 28 ILO Sözleşmesi bu 
açıdan değerlendirilecek olursa, şu sonuç ortaya çıkıyor: Türkiye ancak 
uluslararası bir Sözleşme’nin içerdiği konunun ulusal yasa ile düzenlen
miş olması durumunda onaya yanaşıyor. Daha önemlisi, o konuda bir 
ulusal düzenleme bulunması da yeterli değildir. Aynca Sözleşmelerin 
onaylanması için ulusal yasalarda daha ileri ve olumlu düzenlemeler ya
pılmasını gerektirmeyeceğinin de saptanması gereklidir. Kısacası Türki- 
ye, "onaylamış olmak için onaylama" politikası izliyor. Onay yasasının 
gerekçesi de bu görüşü destekliyor. Oysa bildiğiniz gibi, 98'in onaylandı
ğı tarihte genel ve kesin bir grev yasağı rejimi yürürlüktedir ve zorunlu 
hakem mekanizması uygulanmaktadır. Bununsa 98'in güvenceye aldığı, 
geliştirilmesini ve özendirilmesini istediği gönüllü toplu pazarlık ilkesiy1 
le bağdaşmadığı açıktır. Sözleşme kurallannın ulusal mevzuatla karşılaş- 
tmlması sırasında bu nokta gözden kaçmış görünüyor. Çünkü gerekçede
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ve Çalışma Komisyonu raporunda, "Sözleşmenin koymuş olduğu hü
kümler milli mevzuatımıza tamamen uygundur" deniliyor ve onay
lanması öneriliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Varolan bu açık çe
lişkiyi yok göstermek, eksik inceleme sonucu mudur? Yoksa başka ne
denleri mi vardır?

TALAŞ- Sayın Gülmez, sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin, ulus
lararası sözleşmeleri onaylama konusunda öteden beri yürüttüğü doğru 
olmayan bir onaylama politikası var. Bu durum, bu politika gelip giden 
bütün iktidarlar tarafından benimsendi. Hiç değişmedi. Eğer, onaylanma
sı hukuksal bağlayıcılık doğuran herhangi bir Sözleşme iç hukukumuzla 
uyum içinde değilse onaylama söz konusu olmuyor, bekleniyor. Uyum 
ne zaman sağlanırsa, onaylama o zaman düşünülüp gerçekleştiriliyor. 
Oysa bu, son derece yanlış ve anlamsız. Çünkü, onaylama, herhangi bir 
gelişme sağlamıyor. Yönlendirici ve itici olmuyor ve yeni bir şey getir
miyor. Bir formaliteyi yerine getirmiş olmasının ötesine geçemiyor. Şim
dilerde Avrupa Toplumsal Temelyasası onaylanırken de aynı yanlışın içi
ne düşüldü ve sendika ve toplu pazarlık haklan gibi temel ve insan hakla
rının vazgeçilmez saydığı haklar, Temelyasanın tanıdığı kimi çekinceler 
koyma olanağından yararlanarak onaylama dışı bırakıldı. Bu durumda da 
onaylama bir jest niteliğinde kaldı.

Böyle yanlış., ve fazla bir yarar sağlamayan değişmez politika nere
den kaynaklanıyor? Kanımızca bunun iki temel nedeni olmak gerekir. Bi
risi, iç hukukumuzun toplumun gereksinimlerine göre oluşturulduğudur. 
Uluslararası düzenlemeler bu gereksinimler ile uyum içinde bulunmaya
bilir. Bu ise ilerde sorun ve sıkıntılar yaratabilir. Bizim iç hukukumuz 
iyidir ve bize yeter. Hangi doğrultularda ve ne ölçülerde yeniden gözden 
geçirilmesine, koşullarına göre bir karar verirsek daha iyi olur. Onayla
ma olgusunun bize göre ikinci nedeni uluslararası bir yükümlülüğü yeri
ne getirmektir. Üyesi bulunduğumuz bir uluslararası örgütün, üyelerinin 
de katkıları ile oluşturduğu ve onaylanmaya sunduğu belgelere karşı 
uzun süre ilgisiz ve duyarsız kalmak ne doğru, ne de mümkündür. Kaldı 
ki örgütler içinde yer alan birçok izleme düzenekleri onaylamayan ülke
lerden, bu durumun nedenlerini sık sık sorar ve bilgi isterler. Bunlar za
man içinde "yükümlülüklerinizi ne zaman yerine getireceksiniz, yerine 
getiriniz" anlamını da kazamr.îşte Türkiye temelde bu nedenlerden yola 
çıkmaktadır.

Önceki, açıklamalarımda da söylediğim gibi 98 sayılı Sözleşme 
onaylanırken görünürde iç hukuk ile önemli bir uyumsuzluk olmadığı dü
şüncesi egemen idi. Eğer ilgili birkaç bürokrat bazı uyumsuzlukların far
kında olmuşlarsa, pişmiş aşa su katmak istememişlerdir. Bir sorun çıkar
sa, iç hukukumuzu gözden geçirme olanağının her zaman bulunabileceği
ni düşünmüş olabilirler. Bana göre doğru olan bu yoldur.

GÜLM EZ- Kuşkusuz böyle düşünülmüş olması olumlu bir nokta
dır. Ayrıca, geleneksel onay politikasından da bir ölçüde ayrılma olduğu
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nu gösterir. Çünkü onaylanan bir Sözleşme iç hukukta daha ileri düzenle
meler yapılmasına yol açabilecektir.

Bununla birlikte şunu sormak istiyorum Hocam: Konuyu üstlenen 
birçok bürokrat, Sözleşme'nin onaylanmasını çok istedikleri için mi far
kında olabileceklerini söylediğiniz kimi uyumsuzlukları onayı engelleye
bileceği düşüncesiyle birinci plana çıkarmak, sizin anlatımınızla "pişmiş 
aşa su katmak" istememiştir?

TALAŞ-Değerli Gülmez, önceki açıklamalarım içinde bu sorunun 
da yanıtı var. Onaylamak için Sözleşme'nin ille de iç hukuk ile uyum 
içinde olması gerekir diye bir kuralın öne çıkması benimsenmemiştir. 
Kaldı ki, 98'in onaylanmasının ülkemiz için yararlı olacağı düşüncesi 
ağır basmış ve sanınm bunun gereği yapılmıştır.

GÜLM EZ- Hocam, Sözleşme'nin onaylanmasının nedenlerine iliş
kin olarak sormak istediğim bir başka nokta, Türkiye'nin uluslararası yü
kümlülükleri ile ilgili. Gerekçe, 98'i onaylama nedeni olarak, "ulusal 
mevzuata tam uygunluk" dışında, "milletlerarası bir vecibeyi yerine getir- 
mek"ten de söz ediyor. Sözleşme'nin onaylanması konusunda dışardan, 
özellikle ILO'dan herhangi bir istek gelmiş olabilir mi? Örneğin siz, onay 
yasasının çıkarılmasından önce Haziran 1951'de katıldığınız Genel Kon
ferans sırasında böyle bir dileğe tanık oldunuz mu?

TALAŞ-Sayın Gülmez, ben Çalışma Bakanlığı'ndan 1953 yılında 
ayrılarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne katıldım. 98 
sayılı Sözleşme'nin onaylanmasına ilişkin olarak Uluslararası Çalışma 
Örgütü'nden sözlü ya da yazılı telkin geldiğine tanık olmadım. Ben Ba
kanlıkta UÇÖ ile ve öteki uluslararası örgütlerle olan ilişkileri yürütmek
le görevli Araştırma Kurulunda çalıştığım için böyle bir durum olsaydı 
haberim olurdu. Tersine, izlenimlerime göre 98'in Türkiye tarafından bu 
kadar ivedi biçimde onaylanması çalışmaları biraz hayret uyandırmıştı.

GÜLM EZ- Hocam, bilmiyorum siz de aynı görüşü paylaşır mısı
nız? Bana öyle geliyor ki Sözleşme'nin onaylanmasını kolaylaştıran 
önemli noktalardan biri de, 6. maddedir. Onay yasası bu maddeyi, Söz
leşme'nin devlet memurlarının tümünü kapsamı dışında tuttuğu izlenimi 
veren bir anlatımla çevirmiştir. Bu da 98'in Fransızca metninin çeviride 
temel alınmasından ileri gelmiştir. Oysa Sözleşme'nin İngilizce metni 
tüm devlet memurlarını kapsamı dışında tutmaz, yalnızca "devlet yöneti
minde görevli devlet memurlarını" kapsamaz. Bildiğiniz gibi Sözleşme'yi 
yorumlamakla görevli Uzmanlar Komisyonu da İngilizce metni temel al
mış ve Sözleşme'nin yalnızca "kamu gücünün organları olarak hareket 
eden" devlet memurlarını kapsamı dışında tuttuğu görüşünü benimsemiş
tir. Ancak kuşkusuz bu nokta, onaya ilişkin yasa tasarısı gerekçesinin ha
zırlanmasından sonraki yıllarda açığa kavuşmuştur.

Bu durum karşısında, yine de aklıma şu soru takılıyor: Acaba çeviri 
için Fransızca orijinalin temel alınması bilinçli bir seçme midir? 6. mad
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denin Fransızca ve İngilizce metinleri arasındaki bu önemli fark saptan
mış ve onayı kolaylaştırmak için Fransızca orijinal seçilmiş olabilir mi?

TALAŞ- Sayın Gülmez, ben şunu anımsıyorum: 98 sayılı Sözleş- 
me'yi Fransızca metninden Türkçeye ben çevirmiştim. İngilizce metnine 
bakmadım. Çünkü, o yıllarda ben İngilizce bilmiyordum. Fakat, başta 
Bakanlık müsteşarı Muslih Fer olmak üzere Bakanlıkta Araştırma Kuru
lunda İngilizce bilen daha birkaç kişi vardı. Önce de değinmiştim. 6. 
madde UÇÖ uzmanlarınca ilk yıllarda bugünkü gibi yorumlanmıyordu. 
İşçi kesiminin ve kimi uzmanların yerinde ve olumlu çabalan 6. maddeyi 
ilk yıllardaki dar çerçevesinin ötelerine götürmüştür. Aslında Sözleş- 
me'nin 6. maddesi dışında tutulan üst düzeydeki ve devlet adına yönetme 
yetkisine sahip memurlardı.^ .

GÜLM EZ- Bu soruyla bağlantılı olarak, Sözleşme’nin silahlı kuv
vetler ve polis ile ilgili düzenlemesinin (m. 5) onayı engelleyici nitelik ta
yip taşımadığı da sorulabilir. Gerekçe bu konuda çok açıktır ve bu mad
denin ulusal düzenlemeler için hiçbir yükümlülük içermediğini, "bağlayı
cı bir hüküm" getirmediğini belirtmektedir. Ulusal mevzuatın, Sözleş- 
me'nin öngördüğü güvencelerin silahlı kuvvetler ve polise uygulanma öl
çüsünü belirlemede "tamamiyle serbest olup hiçbir kayda tabi olmadığı
nı, "bu ölçü(nün) sıfır da olabile(ceğini)" belirtmektedir.

Silahlı kuvvetler ve polis personelinin Sözleşme güvencelerinden 
yararlanma ölçüsünü "sıfır" olarak göstermekle onayın kolaylaştırılması 
mı amaçlanmıştır? Gerekçedeki bu açıklama ister istemez bu soruyu akla 
getiriyor.

TALAŞ- 98 sayılı Sözleşme'nin silahlı kuvvetlere veya polise ne öl
çüde uygulanacağını ulusal mevzuatın belirleyeceğini içeren 5. maddenin 
gerekçedeki anlatımı bir yorumdur. Bu yorum ile maddenin amacı dışına 
çıkılmış olduğunu sanmıyonım. Çünkü memur statüsünde olan silahlı kuv
vetler ve polisin Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi'nin dı
şında tutulduğu ve 6. maddenin bu durumu belirlediği görüşü benimsen
mişti. Bu durumda 5. maddeye ilişkin bir tereddüdün bulunmadığı egemen 
idi. Gerekçede sözü edilen uygulama kanımca buradan kaynaklanı- 
yor.Aynca şunu da eklemeliyim: O yıllarda 98 sayılı Sözleşme'nin onay
lanması isteği, özellikle bürokrasi tarafından sendikal haklara uzanan yola 
ulaşmanın başlangıcı olarak görülmüş olabilir. O nedenle pürüz yaratabile
cek kimi durumlar üzerinde fazla durmak gereği de duyulmamış olabilir.

GÜLM EZ- Hocam, bu son cümlenizin altını çizerek bir başka soru
ya geçiyorum. Biliyorsunuz 98, temelde 87'yi tamamlayan bir Sözleş- 
me'dir. 87 sendika özgürlüğünü "devlet"e, 98 ise "işverenler"e karşı gü
vence altına alır. Dolayısıyla da ancak birlikte onaylanmış olmalan duru
munda bir anlam taşır. Acaba 98'in onay hazırlıklan sırasında 87'nin 
onaylanması düşünülmedi mi? Bunu beklemek pek gerçekçi değilse de, 
bu sorun o yıllarda tartışıldı mı, gündeme geldi mi?
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TALAŞ- Sayın Gülmez, Türkiye'de hemen bütün iktidarlar dönemin
de işçilerin toplu olarak kullandıkları haklara ve özgürlüklere hep kuşku ile 
bakılmıştır. Her örgütlenme içinde devlete karşı olan bir şey aranmış- 
tır.îşçilerin birlikte hak aramalarına .ve bunun için özgürlük istemelerine 
Demokrat Parti'nin ilk bir, iki yılı içinde bile tam bir anlayış yoktur. Her
hangi bir ayırım gözetmeksizin bütün çalışanların istedikleri örgütü kurup 
onlara serbestçe katılabilmelerini öngören Sendika Özgürlüğü ve Sendika 
Hakkının Korunmasına ilişkin 87 sayılı Sözleşme'nin Türkiye tarafından 
onaylanması konusu üzerinde 1950'li yıllarda ve 98 sayılı Sözleşme'nin 
onaylanması hazırlıkları sırasında hiç durulup tartışılmadı. Devlet, kamu 
hizmeti görevi çalışanlarının da sendikalar içinde örgütlenmelerini ve hak
larını bu yoldan arayıp korumaya yönelmelerini hep yadırgamıştır. 1965 
yılında kabul edilmiş bulunan Devlet Personeli Sendikaları Yasası da bir 
Anayasa gereğini yerine getirmek için çıkarılmıştır. Böyle olduğu için bu 
yasaya dayanarak kurulan sendikalar bir etkinlik gösterme olanağına ulaşa
mamışlardır. 12 Mart askeri müdahalesinden hemen sonra hukuksal varlık
larım yitirmişlerdir. Türkiye'de de devletin insan için var olduğu anlayışı 
hep arkalarda tutularak insan gözardı edilmiştir. Bu anlayış memurlar için 
özellikle söz konusu olur. Eğer memurlarla milletvekillerinin aylıkları ara
sında bazı bağlantılar kurulmamış olsaydı hükümetler tarafından tek yanlı 
saptanan, belirlenen memur aylıklarının bugünkü düzeylerinin bile çok al
tında kalacağı kuşkusuzdu. Birde şu var Sayın Gülmez: O dönemin ve kuş
kusuz şimdi de daha az özgürlükçü sandığımız üst düzey bürokrat yönetici
leri memur kesiminin sendika hakkı konusunda hiç olumlu bir yaklaşım 
içinde olmamışlardı. Kraldan daha çok kral yanlısı görünümünde idiler. O 
nedenle 87 sayılı Sözleşme'nin de onaylanması konusu belki Çalışma Ba
kanlığındaki birkaç üst bürokratın düşüncesine gelmiş olabilirdi. Fakat ko
nu açığa çıkmamıştı. Gün ışığına çıkarılıp tartışma konusu yapılmamıştı.

GÜLM EZ- Sayın Hocam, gerçi şu ana değin yaptığınız açıklamalar 
herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ortaya koydu ama, son 
olarak 98'in onaylanması ile Türkiye'nin NATO'ya girmesi arasında bir 
bağlantı kurulup kumlamayacağını sormak istiyorum.

Bildiğiniz gibi Türkiye'nin NATO'ya resmen girişi 18 Şubat 1952'de 
gerçekleşmiştir. Ancak sorunun tartışılması daha önce başlamıştır. ABD 
Türkiye’nin (Yunanistan'la birlikte) NATO'ya tam üye olarak alınmasını 
15 Mayıs 1951 tarihinde önermiştir. İngiltere Dışişleri Bakam da 18 
Temmuz 1951 'de bu öneriyi destekleyeceğini açıklamıştır. İki gün sonra 
da Türkiye Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü bundan duyduğu hoşnutsuzlu
ğu Meclis'te dile getirmiştir.

Kesin resmi üyelik öncesindeki bu gelişmeler, 98'in onaylanmak 
üzere Meclis'e sunulduğu ve sonra da onaylandığı tarihlerle çakışıyor. 
Sanıyorum, 98'in onaylanmasının NATO'ya üye olmaya yönelik bir çaba 
olarak yorumlanması, her iki sorunun aynı tarihlerde gündemde olmasın
dan kaynaklanıyor.
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Bu yorumlar konusundaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?
TALAŞ-Değerli Mesut, 98 sayılı UÇÖ Sözleşmesi'nin Türkiye ta

rafından onaylanması ile Türkiye'nin NATO'ya girişi arasında bir bağlan
tı kurulmasının doğru olacağını düşünmüyorum. Bilindiği gibi Örgütlen
me ve Toplu Pazarlık Hakkına ilişkin 98 sayılı Sözleşme 1949 yılında ka
bul edildi. 1951 yılında Temmuz ayında yürürlüğe girdi. Bu yıllarda ne 
Amerika'nın ne Ingiltere'nin ne de öteki ülkelerin 98 sayılı Sözleşmeyi 
NATO'ya girişi etkileyecek ölçülerde tanıdıklarım sanıyorum. Türkiye de 
aynı durumda idi. Türkiye bu Sözleşmeyi onaylayan ilk ülkeler arasında 
yer alırken, ki onaylama tarihi Ağustos 1951'dir, konuyu tamamiyle tek
nik düzeyde düşünmüş ve Demokrat Parti'nin, iktidarının ilk yıllarında iş
çilere dönük özgürlükçü tavrını bu yoldan (Çalışma Bakanlığındaki tek
nik kadronun telkini ile) gün ışığına çıkarmak istemiştir. 98'in onaylan
ması ile NATO'ya giriş arasında şu nedenle de bir bağlantı kurmanın 
doğru olmayacağını düşünüyorum: O dönemdeki siyasal ve Dışişleri Ba
kanlığındaki teknik kadrolar da, 98 sayılı Sözleşmeyi değerlendirip bu
nun Türkiye tarafından onaylanmasının NATO'ya girişi kolaylaştıracak 
bir etken olabileceğini, sanmıyorum ki düşünmüş olsunlar.

Sonuç olarak benim söylemek istediğim şudur: 98'in Türkiye tarafın
dan 1951 yılında onaylanabilmiş olması Çalışma Bakanlığındaki birkaç 
teknisyenin çabalarının bir ürünüdür. Bu yoldan Sendika Hakkı ve Sendi
ka Özgürlüğünün Korunmaşı'na ilişkin 87 sayılı Sözleşme'ye de ulaşıla
bileceğini düşünmüşlerdir. Öylece, sendika hakkı kamu görevlilerine de 
uzanan yaygın bir nitelik kazanacaktı.

GÜLM EZ- Hocam kırk yıl önce kabul edilen 98 sayılı Sözleş- 
me'nin onaylanması konusuna çok önemli açıklıklar getirdiğini düşündü
ğüm değerli bilgiler veren bu söyleşi için içten teşekkürlerimi sunuyo
rum.

TALAŞ- Sayın Gülmez, 98'in onaylanması çalışmaları içinde bulun
muştum. Bu Sözleşme nedeni ile Türkiye birkaç yıldan beri UÇÖ'nün 
yetkili organları önünde sorgulanıyor ve yargılanıyor. Gönül isterdi ki, 
aradan kırk yıl geçtikten sonra Türkiye'nin önüne böyle bir durum gelme
miş olsun. Demokrasimize her bakımdan çağdaş bir boyut kazandırmak 
için daha uzun yollar almamız gerekiyor. Bana bu açıklamaları yapma 
fırsatı verdiğiniz için içten teşekkürlerimi sunarım.

68



CAHİT TALAS'IN YAZILARINDAN KİMİ SEÇMELER

GREV HAKKINA DAİR *

Halûk DAYIGİLLİ **

îş Kanununun tâdili için hazırlıklar yapıldığı şu günlerde, bugün 
garp demokrasisini temsil eden bütün memleketlerin kabul etmiş olduğu 
grev hakkına dair matbuatımızda lehte ve aleyhte bir takım noktai nazar
lara ve münakaşalara tesadüf olunuyor. Bu fikir teatileri çok mühim bir 
dâva ve sosyal bir vâkıa olan grev hakkını memleketimiz işçilerine de ta
nınıp tanınmaması meselesini bir defa daha ortaya koymuş bulunmakta
dır.

Malûm olduğu üzere amele ile patron arasında anlaşmazlıklar ve 
menfaat ayrılıkları daima mevcut oldu^1). Fakat bugün, iş ile sermaye ara
sındaki derin ayrılık ve anlaşmazlık ve bunun inkişafı, XVIII inci asrın 
sonlarında doğmağa başlıyan sınaî inkılâbın ve büyük sanayiin bir netice
sidir. Sermayenin küçük bir azlık-elinde toplanması ve amelenin proleter 
hale gelmesi, istihsalin başlıca iki unsuru olan iş ile sermayeyi birbirine 
muhalif iki cepheye ayırdı. Ve teşkilâttan mahrum, sermaye karşısında 
yalnız kalan amele istismar edilmeğe başlandı. Bu istismar, çok zamanlar 
her türlü İnsanî hislerden tecerrüt edecek kadar ileri gitti. Bir nevi esaret 
haline düşen işçiler kendilerini ve haklarını müdafaa edebilmek için bir

(*) Sosyal Hukuk ve İktisat Mecmuası, Cilt 1, 1948/1949 s. 546-552.
(**) Bu yazının yazıldığı yıllarda. Çalışma Bakanlığı grev hakkı aleyhine yoğun bir kampanya 

başlatmış ve bu amaçla Bakanlık bünyesinde bir özel birim oluşturmuştu. Bakanlık içinde 
grev hakkı bakımından bir tür sıkıyönetim havası estirilmişti. O nedenle bu yazıyı takma 
bir adla yazma gereğini duymuştum. Çünkü yazıyı yazdığım sırada Çalışma Bakanlı
ğında çalışıyordum.

(1) Edouard Dolleans, Histoire Du Travail, Paris, 1945, s. 14.
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leşmek ve toplulukla hareket etmek çare ve yollarını aramağa koyuldular. 
Birlikte ıstırap çekmek, kaderlerinin beraberliğinden bihaber olan insan
ları birbirine yaklaştırır. Maddî hayatın ayrılığına ve derunî hayatın dağı
nıklığına mukabil insanlarda kendiliğinden doğan bir ruhî birlik hissi var
dır. İşte bugün grevlerin organizatörleri olan amele birlikleri, bu birlikte 
çekilen ıstıraplardan ve mukadderat beraberliğinden doğdu.

I .-  Grevin tarifi:
Grev, amelelerin hep birlikte anlaşarak çalışmağa nihayet vermeleri

dir. G. Pirou, şu tarifi veriyor: "İşveren üzerinde tazyik yapmak maksa
dıyla çalışmağa birlikte nihayet vermek(2)". Ch. Gide'e göre de grev, "bir 
tarafın mukabil tarafı iş mukavelesinin şartlarını tâdile sevketmek için is
timal ettiği bir vasıtadır^3)". Tarifleri fazla uzatmak istemiyoruz; zira bir
birlerinden pek farklı değildirler. Umumiyetle kabul edilen grev tarifi, ça
lışmadan imtina, mukavelenin icrasının muvakkaten durdurulmasıdır. 
Maksat, işverenin mukavelede ve işin tanzim ve tertibinde bazı tadilât 
yapmasını temin etmektir.

Grev, amele ile patron arasında mevcut mukaveleye nihayet verir 
mi? Sosyal hukuk sahasında tanınmış bir çok muharrirler grevin mukave
leye nihayet vermediği kanaatindedirler. Yukarıda da işaret ettiğimiz gi
bi, grev ilâniyle iş mukavelesinin icrası muvakkaten durmuştur. İhtilâfın 
sona ermesiyle yeni yapılan mukavele eski mukaveleyi takviye eder ve 
yürürlüğe kor. "Filhakika M. Planiol'un dediği gibi iş ihtilâflarında pat
ronlarla ameleler arasında mukavelenin bozulması hali vardır. Fakat bu 
hal mukavelenin hukukî bir surette nihayete ermesinden çok başkadır... 
Ameleler ve patronlar birbirlerine bağlı olduklarına inanmakta devam et
mektedirler. İşi tâtil etmekle beraber birbirini terketmek niyetinde değil- 
dirler<4)."

Çok zamanlar "tabiatı itibariyle grevin tam bir harp haline benzediği 
ve bir kuvvete müracaat olduğu" söylendi. "Harp, milletlerarası münase
betlerde kuvvet hâkimiyetine dayandığı gibi grev de iş ile sermaye ara
sındaki münasebetlerde gene kuvvet hâkimiyetine bir işarettir" dendik). 
Fakat umumiyet itibariyle kabul olunan bu benzerliğe rağmen bize göre 
harp ile grev arasında bir müşabehet aramak cidden güçtür. Filhakika, se
bepleri ne olursa olsun, biz grevi bir harp, iş tarafından diğer bir kuvvete, 
sermayeye karşı istimal edilen bir kuvvet olarak telâkki etmeğe ve gör
meğe şahsan mütemayil değiliz. Zamanımızda çalışma ve çalışmamanın 
bir hak olduğu ve bütün demokratik memleketlerin işçilerine tanındığı ar
tık münakaşa dahi edilmemektedir. Şüpheden âzâdedir ki, bir hak olan 
çalışmamanın istimali hiç bir zaman kuvvet kullanmayı tazammun et

(2) Gaétan Pirou, Traité d'Economie Politique, Paris 1940,1.1, s. 329.
(3) Oli. Gide, Droit de Greve, Paris, 1904, s. 8.
(4) Gaétan Pirou, Adı geçen eser, s. 335.
(5) Paul Pie, Législation de Travail Industriel, Paris 1931, s. 203 te zikredilmiştir.
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mez. Bize öyle geliyor ki, eğer grev, çalışma yerini işgalden sarfı nazar 
etmişse, Devletler umumî hukukunda milletlerarası bir harbe değil, daha 
ziyade İktisadî müeyyidelere teşbih olunabilir. Ve şüphesiz, profesyonel 
sahada kalmış bir grevden gaye de çalışma ve hayat şartlarının salâhını 
temin etmekten başka bir şey değildir. Malûm olduğu üzere, harbin mev
cudiyeti silâhlı bir muhasamayı şart kılar. Eğer sermaye ile iş arasında bir 
anlaşmazlık varsa, bu, ne bir harbe ve ne de bir kuvvet istimaline işaret 
telâkki olunmamalıdır.

II.- Grevlerin sebepüeri:
Bugün bütün ileri ve hür memleketlerde grev, âdetler arasına girmiş 

bulunmaktadır. Ve H. Berthelemy'nin dediği gibi "grevler artık bize za
rurî bir hürriyetin zaman zaman ve normal olarak ortaya çıkan tezahürleri 
gibi görünüyorlardı^6)." Şüphesiz grevlerin sebepleri muhteliftir. Fakat 
bugün bunları üç umumî sebebe irca etmek mümkündür.

A. İktisadî sebepler: Grevlerin başlıca sebeplerinden biri işçi ücretle
rinin düşüklüğüdür. İşçiler kâh ücretlerinin azaltılmasını önlemek gaye
siyle greve teşebbüs ederler; kâh ücretleri umumî hayat seviyesine inti
bak ettirmek gayesiyle, patronlarıyle aralarında mevcut mukavelenin ic
rasından vazgeçerler. Bu son hal, refah devirlerinde sık sık vukubulmak- 
tadır. Sebepleri İktisadî olan bu nevi grevlere "umumî korporatif grevler" 
denilmektedir. Ve ekseriya yalnız bir mesleğe münhasır kalmaktadırlar.

B. Siyasî sebepler: Bugün tamamiyle sanayileşmiş memleketlerde, 
teşkilâtlanmış işçiler, işçi sendikaları politik hayatın başlıca elemanların
dan birini teşkil etmektedir. Bütün amelelerin iştirakiyle umumî grevler 
ilân eden sendikalar, hemen daima memleketin politik, sosyal ve ekono
mik bünyesini değiştirmeyi hedef olarak almaktadırlar. Umumî siyasî 
grevin çok tanınmış taraftarlarından biri olan Aristid Briand, 1899 yılında 
Pariste toplanan Fransız Sosyalist Teşkilâtlan kongresinde irat ettiği nu
tukta şöyle demekte idi: "Umumî grev, bu hak için mücadele edenlere şu 
avantajı ortaya koymaktadır. Umumî grevin cazibesi, onu ilân edenlerin 
gayri kabili itiraz bir hakkı istimal ettiklerini bilmelerindedir. Umumî 
grev, meşruiyet ve müsavi şartlar içinde başlamakta ve zahmetlere, yok- 
suzluklara artık tahammül edemiyeceğini ilân eden amele, malik olduğu 
bir hakka dayanarak ayaklanmaktadır^7)."

Diğer taraftan, G. Sorel gibi şiddet taraftarı olanlar da ıslahatçı, pasi- 
fik grevleri kabul etmemekte ve bu nevi grevlerin amele dâvasının hallini 
güçleştirdiğini iddia etmektedirler^).

(G) H. Berthelemy, Droiı de Greve, Paris, 1904, s. 35.
(7) E. Vandervelde, Droit de Greve, Paris, 1904, s. 245-246.
(8) G. Sorel, Reflcxion sur la violcncc, Paris, 10 uncu başılış, s. 165, 166.
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C. İçtimaî sebepler: Grevlerin sebeplerinden biri de tamamiyle sos
yal dâvalar içinde mündemiç olabilir. Çok zamanlar grevler, ölçüsüz bir 
surette devam eden iş saatleri, şiddetli atelye disiplinleri, iş kazalarına ve 
meslek hastalıklarına karşı alınan tedbirlerin gayri kâfi olmaları yüzün
den doğmuştur. Fakat bugün bir çok memleketlerde sosyal sebepler yü
zünden ilân edilen grevler gittikçe azalmaktadır. Zira bütün sanayi mem
leketlerinde İçtimaî iş kanunlarının inkişafı sayesinde ameleyi himaye 
edici çalışma şartları hemen en ufak teferrüatına kadar tesbit edilmiş bu
lunmaktadır.

III.- Grev hakkı ve sendikalar:
Şüphesiz amelelere, grev hakkıyle beraber sendika kurmak ve top

lanmak -coalition- hakkı tanınmamışsa pratik olarak grev hakkının tatbik 
sahasına konulması hemen hemen gayri mümkündür. Zira malûm olduğu 
üzere bugün grevler amele namına sendikalar tarafından organize edil
mektedir. Sendikalar ve sendika kurma hak ve hürriyeti de amele hukuku 
gibi büyük sanayiin bir neticesidir. Sanayiin inkişaf etmediği ve büyük 
fabrika hayatının doğmadığı memleketlerde ne sendika hürriyetini, ne de 
grev hakkını tasavvur etmek güçtür. Hemen şuracıkta ilâve edelim ki, 
amele sendikalarının tarihi, amelelerin cemiyet kurma hak ve hürriyeti 
için girişmek zorunda kaldıkları mücadelerle doludur^9). Mazide, bütün 
memleketlerde bu haklar ya tahdide uğradılar, ya tamamiyle kaldırıldılar. 
Fakat alâkadarların gayretleri, umumî efkârın ilgi ve sempatisi, sosyalist 
doktrinlerin inkişafı, demokrasinin her tarafta gelişmesi ve yerleşmesi 
sendika hürriyetinin kazanılmasına ve âdetler arasına girmesine en büyük 
âmil oldular. "Amele sendikalarının inkişafı bütün medenî memleketler
de, yalnız Avrupada değil, bütün dünyada umumî İçtimaî bir hâdisedir. 
Her ne zaman bir mıntıka sanayileşmeğe başlamışsa orada hemen amele 
sendikalizmi doğmuştur^10)."

Grevin İçtimaî bir hâdise olduğuna yukarıda işaret etmiştik. O, umu
miyet itibariyle sınaî iktisadın hâkim, sendika ve toplanma -coalition- 
hürriyetinin mevcut olduğu cemiyetlerde vukubulabilir. Filhakika toplan
ma hak ve hürriyetine sahip olmayan bir muhitte grev hakkının mevcudi
yeti cemiyet kurma hürriyetinden farklıdır. Toplanma -coalition- "bir 
müşahhas netice elde etmek maksadiyle vücude getirilen muvakkat bir 
cemiyettir. Toplanma derhal ve muayyen bir mesleki avantaj elde etmek 
için teşekkül eder. Gaye elde edildiği zaman dağılır(n )." Şu hale nazaran 
toplanmalar, amelelerin birlikte müşterek menfaatlerini korumak, çalış
ma şartlannda, ücretlerinde salâh temin etmek maksadiyle vukubulan 
muvakkat cemiyetlerdir. Türkiyede sendika kurmak hak ve hürriyetinin

(9) Bk. E. Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier, Paris, 1947, s. 310.
(10) G. Pirou ve M. Byé, Adi geçen eser, s. 310.
(11) G. Scelle, Droit ouvrier, Paris, 1922, s. 72.
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ancak 1946 yılında, 1938 tarihli Cemiyetler Kanununun 9 uncu maddesi
nin tâdili ile mümkün olduğunu hanrlarsak memleketimiz işçilerinin he
nüz yeni yeni teşkilâtlanmağa başlamış olduklarına da işaret etmiş olu- 
ruz(12).

IV .- Türkiye ve grev hakkı:
Şüphesiz, bir kaç yıldan beri sosyal iş politikası alanında büyük gay

retler sarfeden Türkiye, 1936 yılında kabul olunmuş bulunan Iş Kanu
nunda bazı tadilât yapılması düşünülürken grev hakkını meneden 72 nci 
madde üzerinde dikkatle durmak ve bu maddeyi yeniden gözden geçir
mek zaruretini hissedecektir. Bugün yalnız bir kaç memleketin menettiği 
grev hakkının, her sahada "muasır medeniyet seviyesine" erişmek istiyen 
ve demokrasileşme yolunda büyük gayretler sarfeden memleketimizde de 
tahakkuku zamanı gelmiş bulunuyor. Devletin kanunlarla ameleyi hima
ye edeceğini söyliyenler, kanunî himayenin hiç bir memlekette İcâfı gel
mediğini bilmemezlikten gelemezler. Bu tecrübeleri bizden senelerce ev
vel geçirmiş olan İngiltere, İsviçre, Fransa, Belçika. Birleşik Amerika ve 
hemen bütün demokratik Avrupa memleketleri, grev hakkını işçiye tanı
mak suretiyle herhalde memleketlerinin menfaatlerine aykırı hareket et
memişlerdir. İşçinin en çok himayeye muhtaç olduğu memleketimizde 
grevleri menetmek, başarmak arzusunu izhar ettiğimiz bir sosyal politika 
ile tezat teşkil etmektedir.

Bugün bütün Türk işçilerinin, entellektüel işçiler de dahil, anormal 
derecede dûn olan hayat şartlarının bir türlü düzelememesinin sebebi, 
şüphesiz fiyatlarla ücretler arasında mevcut muvazenesizlikten ileri gel
mektedir. 1938 yılına nazaran hayatın %500 - 600 nisbetinde pahalılaş- 
mış olduğu bir devirde, Türk sanayi işçisinin senelik kazancı 1943 yılın
da 502 liradır*13). 1943'ten içinde bulunduğumuz yıla kadar ücretlerin fi
yatlara nazaran işçi lehine inkişaf ettiğini iddia etmek mümkün değildir. 
Bu hususta yapılmış başka istatistik mevcut olmadığından 1948 yılma ait 
bir rakam vermek imkânı yoktur. 1937 yılında vasatî gündeliği 124 kuruş 
olan amele 1943 yılında ancak 166 kuruş kazanmakta idi<14). 1943 yılının 
fiyatlarının da 1937 yılı fiyatlarına nazaran en aşağı %400 nisbetinde art
tığı düşünülürse fiyatlarla ücretler arasında hasıl olan muvazenesizliğin 
anormalliği açık bir şekilde ortaya çıkmış olur.

Görülüyor ki, mevcut kanunlar ve hükümetin zaman zaman vaki 
müdahaleleri işçi yaşama şartlarında zaruri salâhı temin edememiştir. 
Eğer memleketimiz işçileri de grev hakkına malik olsalardı bu hakkın

(12) Dr. Ferit H. Saymen, Türkiye'de sendika hürriyeti. Sosyal Hukuk ve İktisat Mecmuası, Ey
lül 1948, s. 14 v. d.

(13) Bk., Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, Iş İstatistikleri, Ankara, 194,5, s. 10.
(14) Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, Adı geçen eser, s. 8.
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ekonomik ve sosyal gayeler çerçevesi içinde istimali sayesinde yaşama 
şartları bugünkünden çok daha başka olurdu. Öyle zannediyoruz ki, ame
leden grev hakkının esirgenmesi, bugünkü anormal halin uzayıp gitmesi
ni kabul etmek olacaktır. Hasta, gıdasız ve meskensiz bir amele sınıfı, 
Türkiye'nin İktisadî kalkınmasında sermaye ve teknik ile beraber bir rol 
oynıyacak maddî ve manevî gayreti sarfedemez.

Grevlerde umumî menfaat bakımından daima menfî neticeler ara
mak ve görmek hakikate de uygun değildir. Ekseriya grev, işveren için 
istihsali rasyonel ve İnsanî bir şekilde organize etmeğe teşvik eden bir va
sıtadır. Grev, kanunların tatbikinin kontrolünü kolaylaştırmakta ve bu su
retle iş teftiş,, mekanizmasına büyük yardımlarda bulunmaktadır. Çok za
man, gayri müessir bir teftiş ordusu kullanmak yerine işçilere grev hakkı
nın tanınması kanunların tatbiklerini daha iyi ve tam bir surette sağla
maktadır. Zaten grev hakkının meşruluğu üzerinde ısrar etmek de bizce 
lüzumsuzdur. Zira bugün "bütün İktisadî mektepler, bir kısmı bazı kaydı 
ihtirazî ile, bir kısmı hiç bir tahdit tanımaksızın grev hakkının meşruiyeti 
üzerinde tamamiyle anlaşmış bulunmaktadırlar^5)."

Türkiye'de grev hakkının henüz kanunileşmemesi sebeplerinin ba
şında öyle zannediyoruz ki, devletin en büyük bir işveren mevkiinde bu
lunması gelmektedir. Filhakika İş Kanununun tatbik sahasına giren iş 
yerlerinin kısmı âzami devlet veya devletçe kontrol edilen müesseseler 
tarafından işletilmektedir. Devletin bugünkü patron vaziyeti, grev hakkı
nın men'ini meşru kılar mı? Bu, üzerinde çok düşünülecek bir dâvadır. 
Filhakika bugün fertler gibi İktisadî hayatın her kademesinde rol oynıyan 
Devlet, ekstra - ekonomik mülâhazalarla bir hakkın tanınıp tanınmama
sında tereddüt etmemelidir.

Âmme hizmetlerinin ânzasız ve daimî olarak işlemesi mülâhazasiyle 
bazı sahalarda grev hakkı kanunlarla tahdit olunabilir. Fakat âmme hiz
metleri haricinde kalan .işlerde grev hakkının mevcudiyetini tanımanın bir 
ekonomik ve sosyal zaruret olduğuna inanıyoruz. Şüphesiz hakkın suisti- 
mali, onun tahdit edilmesi veya büsbütün men'i için bir sebep olamaz. 
Bazan politik gaye ve maksatlara âlet edildiği görülen grev hakkının, asıl 
gayesinden uzaklaşmaması, yani İktisadî ve İçtimaî sahada kalması için 
kanunî tedbirler alınabilir. Fakat grevlerin, amele yaşama ve çalışma şart
larında husule getireceği salâh, ve ekonomik sahada işvereni daha iyi ça
lışmağa ve istihsal randımanını arttırmak için yeni yeni metodlar ve çare
ler aramağa sevkedeceği düşünülürse bu hakkın memleketimiz işçilerine 
de tanınmasının her cihetten faydalı olacağına inanmakta hata ettiğimizi 
zannetmiyoruz.

(15) Paul Pie, Législation du Travail industriel, Paris, 1931, s. 175.
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27 MAYIS VE SOSYAL POLİTİKA *

1960 yılı 27 Mayıs'ına kadar gelişmesi muhtelif tedbirlerle engellen
miş, sesini duyurmak imkânından mahrum kılınmış, toplantılarına müsa
ade olunmamış bulunan sendikacılık hareketinin, 27 Mayıs 1960-20 Ka
sım 1961 devresinde sosyal politika bakımından yapılmış ve hazırlıkları 
ikmal edilerek yeni hükümete devredilmiş çalışmalar hakkında bilmesi 
faydalı olacağı bazı noktalar mevcuttur. Çalışma meclisinin toplantıya 
çağrılmış olduğu önümüzdeki günlerde, takip edilmiş olan politikanın ay
dınlanması münakaşa ve müzakerelere ışık tutabilir.

Başlıca hedefi bir an önce serbest seçimlerle demokratik düzeni kur
mak olan Milli Birlik İdaresi ve Inkilâp hükümetleri, bu arada iş başında 
kaldıkları devre içinde sosyal politika meselelerine de el atmışlardır. Ta
kip olunan politika adaletsizlik ve haksızlıkları bertaraf ve ekonomik du
rumun imkânları ölçüsünde işçilerin geçim vasıtalarım ıslah etmek etra
fında toplanmıştır. Ne var ki enflasyonist bir ekonomik politikanın vücut 
verdiği aşın derecede adaletsiz bir gelir dağılışının bütün neticelerini kısa 
bir devre içinde tashih eylemek mümkün değildir.

Tabiatı icabı sendikacılık hareketi devamlı olarak talep etmek ve ya- 
pılanlan daima kifayetsiz saymak temayülü içindedir. Bunu olağan karşı
lamak gerekir. Aksi takdirde sendika statik bir kuruluş karakteri iktisap 
eder, ve varlığının sebebi ortadan kalkar. Bu sebepten ötürüdür ki bazı 
sendika toplantılarında ihtilâl devresinin sosyal politikası da tenkit edil
mekte, kifayetsizliği ileri sürülmektedir.

Bahis konusu devrede ne yapılmıştır? Kısaca belirtmeğe çalışalım.
Sendika hareketlerinin gelişmesinin başlıca engeli hürriyetsizliktir. 

Türkiye sendikacılığı uzun müddet bu engel ile karşılaşmıştır. 27 Mayıs



ihtilâli hür ve bağımsız, temel insan haklarını benimseyen bir sendikacılı
ğı demokratik düzenin zaruri ve faydalı bir müessesesi saydığından, daha 
ihtilâlin ilk günlerinde hükümetin çıkardığı iki kararname ile Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonunun milletler arası Hür îşçi Sendikaları Kon
federasyonuna katılmasına, o zamana kadar verilmemiş müsaadeyi ver
miş ve öteki iktidar tarafından kapatılmış olan sendika birliklerinin der
hal yeniden açılıp faaliyete geçmesini sağlamıştır.

înkilâp hükümeti mevcut sendikalar kanununun kifayetsizliğini bil
mekte idi. Hazırlayıp Kurucu Meclise sevkettiği bir tasan çalışma komis
yonunda müzakere edilip kabul olunmuş, fakat umumi heyete intikal ede
memiştir. İş kanunu dar bir sahayı kapsıyordu. Bütün çalışanlar sosyal 
mevzuatın himayesi altında değildi. Fikir ve beden işçisi tefriki yapıyor
du. Bu ikiliği kaldırmak bütün çalışanları sosyal kanunların himayesin
den faydalandırmak için iş kanununu tadil eden bir tasarı Kurucu Meclise 
sevk olunmuş fakat zaman yokluğundan ötürü kanunlaşamamıştır. Deniz 
iş kanunu tadil tasarısı da gene zaman kifayetsizliğinden ötürü kanunlaşa
mamıştır. Bunlara ilâveten işçi sigortalan ile ilgili kanunlarda, hususile 
hastalık ve ihtiyarlık sigortalannda işçiler lehine geniş tadiller derpiş 
eden tasanlar hazırlanmıştır. Hastalık sigortası sigortalılann eş ve çocuk- 
lannâ da teşmil edilme yoluna gidilmiş, malüliyet ve ihtiyarlık aylığı al
makta olanlann da prim ödemeksizin hastalık sigortası yardımlanndan 
faydalanmalan, yararlanmalan kararlaştmlmıştır. Tasanlar benimsendiği 
takdirde teşrii organlara sevkedilmek üzere yeni hükümete devredilmiş
lerdir.

Bütün bu tedbirlerin yanında hükümetin takip ve tesis etmiş olduğu 
ekonomik istikrar politikasını zedelemeksizin 1960 yılından önce tesbit 
olunmuş asgari ücretlerin yeniden ayarlanması temin olunmuştur. Fakat 
yapılanlar ve hazırlıklan ikmal olunmuş çalışmalar şimdi unutulmuş gibi
dir. Şimdi üzerinde İsrarla durulan ve Millî Birlik Hükümeti’ zamanında 
hazırlanmış olan, Kollektif Müzakere ve Grev Kanunu tasansıdır. Bu ta
san dolayısıyla "şartlı grev" diye de gerçeklere uymayan bir tabir ortaya 
atılmıştır. Demokratik bir siyasi düzen içinde hak ve hürriyetini münaka
şa etmek mümkün değildir. Ancak gene bütün demokrasilerde olduğu gi
bi grev hakkının istimali bir tanzim mevzuu olmuştur. Toplumun menfa
atleri böyle bir tanzimi zaruri kılar.

Gelecek yazımızda milli birlik idaresi zamanında Çalışma Bakanlığı 
tarafından hazırlanmış olan kollektif müzakere ve Grev kanunu tasansın- 
dan bahsedeceğiz.
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" YILANLARIN ÖCÜ" VE DÜŞÜNCE HÜRRİYETİ *

Cumhuriyet Senatosunda, Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinin mü
zakeresi sırasında yeni bir partiye mensup bazı Senato üyeleri tarafından 
"Yılanların Öcü" adlı eserin Devlet Tiyatrosunda oynanması meselesi ile 
ilgili olarak ileri sürülen görüşler bir zihniyet tezahürü olması itibariyle 
üzerinde önemle durulması gereken bir mahiyet taşımaktadır. Hiçbir ob
jektif tenkit ve tahlil kıymeti ve hükmü taşımayan bu görüşler, memleke
timizde yeni Anayasamız ile teminat altına alınmış bulunan düşünce hür
riyetini zedelemektedir.

Kendisi gibi düşünmeyenlere tahammül edemeyen ve insanları yal
nız bir istikamette düşünmeye sevketme zihniyeti içinde bulunanlar bu 
memlekette eskiden de çok tecrübe olunmuş metodlara başvurarak ayrı 
düşüncede olanları kolayca "komünist, aşın sol" tehditleri ile susturma 
temayülü göstermektedirler. Düşüncelere, inançlara tahammülsüzlük ka
dar bir toplumu ilerlemekten alıkoyan pek az hareket ve davranış vardır. 
Bu bizi Ortaçağ kilisesinin hür düşünceyi, ve inancı kaba kuvvetle boğ
mayı tecrübe eden dar zihniyetine, karanlık bir devre götürebilir. Türk 
toplumu bugün siyasi bir sistem ve hayat tarzı olarak demokrasi rejimini 
seçmiştir. Bu sistemin felsefesi herşeyden önce düşünce hürriyetine daya
nır. Eğer bu hürriyet suistimal edilir ve bizim kabul etmediğimiz -  
hürriyeti reddettiği iç in- bir sisteme, bir yaşama tarzına bizi sevketmek 
şeklinde tezahür ederse, onunla ancak fikri plânda mücadele olunabilir. 
Başka türlü olduğu zaman demokrasiyi onun ilkelerini yalnız bir şekil 
olarak kabul etmiş sayılınz.

Bilindiği üzere dün ve bugün de hür düşünceyi ve inancı reddeden 
ve insanlan bir robot gibi yalnız bir türlü düşünce tarzı içinde yaşamaya 
zorlayan siyasî ve ekonomik sistemler mevcut olagelmiştir. Komünist

(*) Öncü, 8 Şubat 1962.
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sistem hür düşünceyi kabul etmez. Hislere bile hâkim olmaya çalışarak 
resmin, müziğin ve edebiyatın önceden tespit edilmiş bir hedefe uygun 
olarak tezahür etmesini, şekillenmesini arzu eder. Faşist sistem hiçbir za
man hür düşünceyi kabul etmemiştir. Bunun içindir ki hür düşüncenin ve 
araştırmanın kaynağı olan üniversiteler nasyonal sosyalist Almanyasında 
"Disiplin"altına alınan ilk müesseseler olmuşlardır. Gene bu sebepten 
ötürüdür ki bu memleketin üniversiteleri 1933-1944 yıllan arasında üni
versite olmak vasfını kaybeylemişler ve düşünmeyen, araştırma yapma
yan birer yüksek okul hüviyetine bürünmüşlerdir. Kendisi gibi düşünme
yenlere tahammül edemeyenler zaman zaman bu iki sistemden başka sis
temler içinde de münferit tezahürler olarak ortaya çıkmışlardır. Bunun en 
yakın misallerinden biri, Birleşik Amerika'daki Mc Carthy'cilik hareke
tinde görülür. Toplum olarak hür düşünceye bağlı olan bu memlekette 
herşeyden şüphe eden ve her başka türlü düşünene "Komünist" diyen bu 
hareket devam etmek imkânını bulamamıştır. Fakat Amerikan toplumu 
bir müddet bu tahammülsüzlüğün ıstırabına katlanmak mecburiyetinde 
kalmıştı.

Demokrasinin bir vasfı da toleranstır. Bugünkü batı medeniyetinin 
temelinde bu prensip vardır. Yerleştirmeye gayret sarfettiğimiz, temelle
rini sağlam esaslara dayamak istediğimiz demokrasimiz bu prensipten 
vazgeçemez. Vazgeçemediği için de kanunlanmızın suç saymadığı bütün 
düşünce ve hareketlere saygı göstermek zorundayız. Türk toplumu, kapa
lı bir toplum olmayı reddetmiştir. Başka bir deyimle yeni Anayasanın 
sağlamış olduğu haklara ve hürriyetlere sadık kalarak fikirleri münakaşa 
etmeyi, fikirlerin serbestçe ifade olunmasını benimsemiş ve kabul etmiş
tir. İlerlemenin yollarından biri de herhalde budur. Ne taraftan gelirse 
gelsin, doğmatik, Apriori formülleri seçmiş olduğu siyasî, sosyal ve eko
nomik sistemin felsefesi icabı olarak benimseyemez.
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ÇALIŞMAYA KOYULALIM *

Memleketin ve tabiatıyla demokrasimizin akıbetini tayin edecek 
yanlış bir adımın atılması önlenmiş bulunuyor. Olaylardan sonra Hükü
met değilse bile iki büyük devlet adamı, Sayın Gürsel ile Sayın înönü 
çok daha kuvvetlenmiş ve Türk Milletinin gözünde çok daha büyümüş 
dürümdalar. Buhran zamanlarında memleketlerin böyle liderlere ve dev
let adamlarına malik bulunmaları büyük bir talihdir. Bundan böyle basi
retli olunduğu, tahriklere müsamaha edilmediği bazı siyasetçilerin devlet 
organlarını yersiz davranışlarıyla durmadan meşgul ederek zaman israfı
na sebebiyet vermeleri önlendiği takdirde hükümetlerin rahat çalışmaları
nın ve meselelerimizin üzerine eğilebilmelerinin ortamı teessüs etmeye 
başlayabilir. Şimdi her aklı başında insan yeniden önümüze çıkmış olan 
bu fırsattan faydalanmanın zaruretine inanmaktadır.

Önümüzde çözümleri gecikmiş ve güçleşmiş bir sürü ekonomik ve 
sosyal meseleler var. Şimdi Mecliste müzakere edilmekte olan bütçenin 
akıbeti ve memleketin ekonomik hayatında oynayacağı rol dahi bundan 
sonraki siyasi ortamın geniş ölçüde tesiri altında bulunacaktır. 1962 büt
çesi esasında varidat tahvilleri bakımından iyimser bir karakteri haizdir. 
Ayrıca bu yıl içinde Amerika karşılık paralarından bir milyar yüz milyo
nun teraküm edeceği ümit olunmaktadır. Eğer İktisadî hayatın harekete 
geçmesini devamlı olarak önleyen, tereddütler yaratan, hususî yatınmlan 
ürküten siyasî huzursuzluk devam ederse, zaten enflasyonist bir mahiyeti 
olan bütçe, ümit olunan gelirleri sağlayamaz ve geniş ölçüde Merkez 
Bankası kaynaklarına başvurmak zorunda kalınabilir. Bu, istikrar politi
kasının ve aynı zamanda plân tatbikatının bozulmasına yol açar. Zira 
Millî Birlik Hükümetince kabul edilmiş bulunan plânlama stratejisinde 
kalkınmaya başlayabilmek için her yıl millî gelirin yüzde 18 i nisbetinde

(*) Öncü, 25 Şubat 1962.
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bir yatırım yapılması gerektiği ortaya konmuştur. Bunun yüzde 14 ü iç ve 
yüzde 4 ü dış kaynaklardan sağlanacaktır. Siyasî huzur ve ekonomik em
niyet kurulmazsa ne iç, ne de dış kaynaklardan beklenen imkânlar elde 
olunabilir.

Halbuki demokratik sistemi, sağlam ekonomik ve sosyal temellere 
malik olmaksızın yürütmek çok güçtür. Bazen açık, bazen kapalı olarak 
kalkınmanın bugünkü ekonomik sistem içinde mümkün olamıyacağı, bi
naenaleyh hızlı bir kalkınmayı sağlamak için bir sistem değişikliği zaru
reti bazı aydınlarca durmadan söylenmektedir. Bunlara karşı, hürriyetleri
mizden ve haklarımızdan fedakârlık etmeksizin kalkınmanın, sosyal barış 
ve adaletin tesisinin demokratik bir sistem içinde de mümkün olabilece
ğini ispat etmek gerekmektedir. Bu da bir taraftan parlamentonun ve si
yasî partilerin tutumuna, diğer taraftan da hükümetlerin iyi tesbit olun
muş, sağlam ve uzağı görebilen politikalarına bağlıdır.

Bütçe kabul olunduktan sonra parlamentoya birçok kanun taşanları
nın geleceği muhakkaktır. Bunların arasında ekonomik, sosyal ve siyasi 
hayatı yakından ve derinden ilgilendirenler var.

Sosyal politikaya taalluk edenleri yalnız misal olarak zikredebiliriz, 
îş Kanununun bir işçi çalıştıran yerlere kadar teşmili sosyal sigortalarla 
ilgili tasanlar, zaruri fakat memleketimiz için yeni bir müessese getir
mekte olan kollektif müzakere ve grev kanunu tasansı bunlardan yalnız 
birkaçıdır.

Binaenaleyh önümüzdeki devrede hükümet, bir taraftan parlementer 
rejimi sağlamlaştırmak diğer taraftan da ekonomik ve sosyal hayatta hızlı 
çalışmalara biran önce koyulmak zorunluğu ile karşı karşıya kalacaktır. 
Bu bakımdan şimdi daha da ağır bir mes'uliyet yüklenmiş olan hükümete 
herkesin, her müessesenin yardımcı olması, işini kolaylaştırması gerekir. 
Şimdi Türkiye, dünyada yeni ve haklı bir prestij daha sağlamıştır. Hep 
birlikte ve akıllıca çalışırsak, bundan memleketimize büyük faydalar sağ
layabiliriz.
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DGM'LER, DEMOKRASİ VE SENDİKACILIK 
HAREKETİ... *

Sosyalizm sözcüğü gibi, demokrasi sözcüğü de dünyada ve bu arada 
özellikle Türkiye'de bazen anlamını yitirmekte ve demokrasiye inanma
yan birçok kimselerin ağzında şaşırtıcı nitelikler kazanmaktadır. Örneğin 
Cephe iktidarını oluşturan partiler çoğu kez demokrasiyi dört yılda bir 
sandık başına gidebilme hakkına indirgemektedirler.

Bu yoldan Parlamento bir kez oluştuktan sonra bütün yetkilerin ora
da toplandığı ve "İsterse hilafeti bile getirebileceği" yanılgısını yeniden 
geçerli kılmaya çalışmaktadırlar. Ülkede bir anayasa olduğunu, güçlerin 
ayrıldığını, yasaların Anayasa Mahkemesi'nin denetfmine tabi olduğunu 
ve bütün bunlarla birlikte, baskı grupları aracılığı ile, basın yolu ile hal
kın denetiminin sürekli olarak Parlamento üzerinde yoğunlaşabileceğini, 
başka bir deyişle, klasik demokrasi döneminin arkada kaldığım, onun ye
rini çoğulcu demokrasi'nin aldığını unutur görünmektedirler. Çağımızın 
çoğulcu demokrasilerinde ülkeyi ilgilendiren tüm kararlarda halk suyun 
başındadır ve kendini en yoğun biçimde, yalnız dört yılda bir değil, her 
zaman, her an duyurmak hakkına maliktir. Bunu yürüyerek, toplantılar 
düzenleyerek mitingler yaparak, demekler, sendikalar ve başka barışçıl 
ve yasal örgütler kurarak yapar.

Sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan her toplumda olduğu gibi, Tür
kiye'de de halkın çoğunluğu giderek işçilerden, daha geniş bir deyişle, 
gelirleri emeklerinin karşılığı olan ücretlilerden doğan insanlardan oluş
maktadır. îşte bu insanlar, bu işçi sınıfı, sanayileşmekte olan ülkelerde ik
tidarı, devlet yönetimini öteki sınıflarla paylaşmak, toplumun işlerinin 
görülmesinde rol ve söz sahibi olmak istediği için tutucu yetkileri tekelle
rinde tutmak isteyen sınıflar, bu isteklerin karşısına çıkmakta ve toplu
mun huzurunu, sosyal barışı bozmakta, bağırıp durmaktadırlar. Ama, bu

(*) Milliyet, 15 Ekim 1976.
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olgu Türkiye'ye özgü değildir. "Türkiye'nin egemen çevreleri kentleşen 
ve radikal aydınlar tarafından yol gösterilen bir işgücünün bir gün efendi
lerini devireceği korkusuna kapılan ilk kişiler değillerdir" i1).

DEM OKRASİ ZEDELENİRSE...
Siyasal rejimlerle birlikte sendikacılık hareketlerinin tarihi incelen

diğinde, her zaman bir gerçek belirmektedir. Bu demokrasiden uzaklaş
tıkça demokratik haklar ve özgürlükler zedelendikçe işçi haklarının ve 
sendikacılık hareketlerinin, kısıtlamadan başlayarak yok edilmeye doğru 
gittiği gerçeğidir. Dünya ve Türkiye bu durumu zaman zaman yaşadı. 
Dünyada en son örnek Şili'de, Türkiye'de ise 1971-1973 faşist nitelikli 
ara rejiminde oluşmuştur. Bu ara rejimde sendika çalışmaları, toplantıla
rı, mitingleri, toplu sözleşme ve grev haklan sembolik boyutlara indir
genmiş, işverenler bu durumdan geniş ölçüde yararlanmışlardı. Ne Türk 
toplumunun ne de sendikacılık hareketinin belleği, bu alanda da yasakla
yıcı uygulamalan anımsamayacak kadar zayıftır.

1971-1973 ara rejimindeki askeri sıkıyönetim uygulamalan, hemen 
her alanda, şimdi Cephe iktidan tarafından Devlet Güvenlik Mahkemele
ri yolu ile yürütülmek isteniyor. Bu uygulamada da toplumun iki uyanık 
kanadının yani öğrenciler ve işçilerin hukuk dışı yöntemlerle baskı altına 
alınması ve suskunluğa mahkûm edilmeleri deneniyor. Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Yasası'nm olağanüstü parlamento toplantılan ile çıkarılmak 
istenmesinin gerçek nedeni budur. Bu mahkemelerin hukuka ve demok
ratik ilkelere aykırı olduğu ülkenin hemen tüm hukukçulan tarafından be
lirtilmektedir. Üç yıllık uygulama son derece ağır ve zaman zaman kamu 
vicdanını rahatsız eden nitelikte olmuştur.

Sayın Başbakanın Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işçi haklan ile 
hiçbir ilişkisi olmadığını ısrarla söylemesi büyük bir yanılgıdır. Çünkü, 
siyasal rejimler ile işçi haklanm, demek ve sendika özgürlüğünü birbirin
den ayırmak olanaksızdır. Bu konuda Türk sendikacılık hareketinin bir 
bölümünün cephe iktidan ile ittifak içinde olması hem büyük bir talihsiz
lik, hem de eşyanın doğasına aykındır. Böyle olunca bu ittifakın Başba
kanın görüşüne bir destek olabileceğini söylemek mümkün değildir.

DÜŞÜNCE A Y RILIĞ I OLSA BİLE...

Bir çok ülkede, özellikle düşünce ve felsefe aynlıklarından ötürü 
sendikacılık hareketleri bölünmüştür. Kimi devrimci, kimi reforma geliş- 
meci hatta zaman zaman da muhafazakârdır. Bu nedenle ayrı sosyal poli- 
tikalann izleyicisidirler. Bazen işverenlerle bile özdeşleşebilmektedirler. 
Ama, haklar, özgürlükler siyasal rejimin demokratik niteliklerine saklın
lar sözkonusu olduğunda, başka bir deyişle, demokrasiyi savunmak, ko

(1) "Türkiye, demokrasiye giden yolun yarısındaki bir eve mi yerleşecek?" Milliyet, 8 Eylül 
1976.
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rumak gerekirse, tüm uyuşmazlıklar, kişisel sevgisizlikler bir yana bırakı
lır ve kesin olarak birlikte hareket edilir. Türk sendikacılık hareketi he
nüz bu olgunluğa ulaşmış bulunmuyor. Türk-İş de DİSK'i tanımıyor ve 
hiç olmazsa yalnız rejim, haklar ve özgürlükler konusunda DİSK ile bir 
araya gelmekten, işbirliği yapmaktan ısrarla kaçıyor. Zaman zaman 
DİSK'i suçlamayı sanki cephe hükümeti adına, kendisi üstleniyor.Oysa, 
DİSK de seçimle oluşan bir parlamento rejimi yanlısıdır. Siyasal rejimler 
bakımından Anayasanın getirmiş olduğu sınırları zorlamak niyetinde de
ğildir. Yalnız daha devletçidir. İşçilerin Anayasadaki demokratik hakları
nı kullanarak siyasal savaşım yapmalarını da gerekli görmektedir.

Ama ne var ki, tutucu nitelikle Demirel hükümetleri işçi haklarının 
ve özgürlüklerinin kısıtlanması yolunda girişmiş oldukları her atılımda 
sendikacılık hareketinin büyük kanadının bir bölüm yöneticisini yanların
da bulmuşlardır. Sendika hakkını ve özgürlüğünü geniş ölçüde kısıtlayan 
ve önemli hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş bulu
nan 1317 sayılı yasanın çıkarılmasında böyle olmuştu. Şimdi de DİSK 
haklı olarak Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı çıkarken böyle ol
maktadır. DİSK diyor ki, "Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulduğu tak
dirde sendika seçme özgürlüğü için, toplu sözleşmenin uygulanmasını 
sağlamak için sarı sendikanın oyunlarını bozmak için, işten alınmaları 
önlemek için, komando saldırılarını durdurmak için direnen işçiler... 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılanacaklardır (2>" Bu teşhis doğ
rudur. Çünkü, şimdiki iktidarın politikaları bu yolda gelişmektedir. Sayın 
Demirel diyor ki, "... Sınıf kavgasını kendisine hedef almış bir kuruluşla 
konuşmakta bir fayda görmüyorum. Sınıf kavgası Cumhuriyete aykırıdır. 
Türk-İş 24 maddelik ilkelerinde Türkiye'deki düzeni yıkmaya kalkanlara 
karşı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. DİSK ise, yöneticileri hiç ol
mazsa, bu düzeni yıkma taraftarıdırlar. DİSK bir işçi kuruluşu olmaktan 
çok bir siyasî teşekküldür... İşçiyi siyasete alet etmenin, sendikayı siyase
te alet etmenin tatbikatını yapıyor. Takibata uğramıştır. Suç bulunmuştur. 
Aftan yararlanmıştır. Böyle bir teşekkülle şu anda konuşmakta fayda gör
müyorum." (3). Bu düşünceleri ile Sayın Başbakan DİSK'e karşı savaş aç
mıştır. Çağdaş demokrasilerin ve sendikacılık hareketlerinin gelişmeleri
ne ve ilkelerine ters düşen ve düşüncelere karşı Türk sendikacılık hareke
tinin bir bölümü karşı çıkmakta ve gelmekte olan tehlikelere karşı kendi
sini ve toplumu korumak istemektedir. Sermaye kesimi bu konuda Baş
bakanın görüşü ile birleşmiş ve çalışma barışına tamamiyle aykın bir po
litikayı benimsemiştir. Profile olayı bu yanlış politikanın sonucudur. Ka
ra listeler de düzenleyerek bir bölüm işçinin çalışma ve yaşama hakkı 
yok edilmek istenmektedir.

Sayın başbakan işverenlerle birlikte DİSK'e karşı yürütmeye koyul
duğu savaşımda önemli bir başarıya ulaşmıştır. Bölünmüş bulunan Türk

(2) K. Türklcr'in 16 Eylül 1976 tarihli basın toplantısı. Milliyet, 17 Eylül 1976.
(3) Dcmircl’in özel demeci, Milliyet, 24 Ağustos 1976.
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sendikacılığını daha da derin bir biçimde bölmüş, kavgayı sendikalar içi
ne ve sendikalar arasına aktarabilmek becerisini göstermiştir.

Kuşkusuz, bu amaca ulaşmakta Türk-İş'in bir bölüm yöneticisi ken
disine değerli yardımlarda bulunmuşlardır. Sınıf dayanışması ahlâkı ile 
bağdaşması güç bu tutum, bir yandan "Devlet yönetimini çağdışı kalmış 
bir zihniyet işgal etmiştir. Bu zihniyet Osmanlı împaratorluğu'nun çökü
şünü sağlayan zihniyetle aynı niteliktedir." derken, bir yandan da kendi
sinden ayrı düşüncede olan politikacıları, bilim adamlarını, gazeteci ve 
düşünürleri suçlamaya varan demeçleri benimseyebilmektedir.

KOYU KAPİTALİST SİSTEMLERDE DE...

Bütün ülkelerde, sınıf bilincine ulaşmış olan işçiler zaman zaman si
yasal iktidarlara, hükümetlere ve bunların etkileri altındaki güçlere karşı 
savaşım yapmak zorunda bırakılmışlardır. Siyasal rejimleri demokrasici 
olmayan ülkelerin hükümetleri işçilerin sosyal adalet, hak ve özgürlük 
savaşımlarına karşı çıkmışlar ve çoğu kez şiddet ve cezalandırma yoluna 
giderek sosyal gelişmelerin akımına ters düşmüşlerdir. Yakın zamanlara 
kadar bu tür politikacıların acı örneklerini Portekiz ve Ispanya'da görü
yorduk. Siyasal rejimi demokrasi olan ülkelerde ise, işçilerin sosyal ada
let, hak ve daha yaygın, köklü özgürlük savaşımları hoşgörü ve anlayışla 
karşılanır ve taraflar arasında iyi niyetli diyaloglar kurularak sorunların 
tüm toplum yararına çözüme çalışılır.

Koyu kapitalist sistemlerde ve sermaye sınıfının iktidarlarında bile 
şiddet kullanma ve cezalandırma düşüncelerde ve uygulamalarda saygın
lık görmeyen bir yoldur. Bunun en yakın örneğini 1968 yılının ilkbaha
rında Fransa'da gördük. Marx'cı düşünceyi benimsemiş olan İşçi Sendi
kaları Konfederasyonu'nun başı çektiği ve genel bir kargaşa niteliğine 
ulaşmış olan işçi-öğrenci hareketini cezalandırma hele işçilerin ve öğren
cilerin üzerine ateş açtırma kimsenin düşüncesine gelmemiştir. Kapitalist 
olsun, sosyalist olsun, gelişmiş ve bir gerçek demokrasi anlayışına ulaş
mış tüm toplumlarda böyle bir yönteme itibar etmek hem çok ilkel hem 
de çok tehlikeli, uyuşmazlıkları körükleyen ve derinleştiren bir yanlış yol 
sayılır.

Siyasal rejimin niteliği ne olursa olsun, genellikle hükümetlerin gö
revleri, yönetmeye talip oldukları toplumlara durmadan sorunlar yarata
rak olağanüstü yöntemlere ortam hazırlamak değil, karşılaşılan sorunları 
çözerek, en az düzeylerine indirgeyerek ulusun huzurunu ve mutluluğunu 
sağlamaktır. Cephe partilerinin iktidar döneminde bu genel kuraldan ay
rılmaların önemli boyutlara ulaştığını görmekteyiz. Başbakan, mikrofon
larda, ekranlarda bağırarak kendisi gibi düşünmeyenleri tehdit ederek, 
suçlayarak ve suskunluk, hareketsizlik yaratarak huzur yaratmayı yeni
den deniyorsa, büyük bir yanılgı içindedir. Daha önceki başbakanlığı dö
neminden hiç ders almamışa benziyor.
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Çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiler içinde iktidarlar, devletin dene
tim organları ile birlikte kamuoyunun, sendikaların, derneklerin, basının, 
üniversitelerin, aydınların, kısaca tüm halkın gözetimi, yargılan, eleştiri
leri ve yasal haklardan ve özgürlüklerden doğan çeşitli uyanlannın baskı
lan altında çalışır. Ülkemizin talihsizliği,

1) Toplumu yönetme yetkilerine ulaşmış olanlann bu sade gerçeğe 
bir türlü alışmamış olmalan,

2) Hukuka ve yasalara saygılı olmayanlara hukukun ve yasalann uy
gulanması yetkisinin verilmiş bulunmasıdır.

Ama, Sayın Gevgilili'nin de isabetle belirttiği gibi, Türk işçisi açı
sından, "Bazı Asya ülkelerinde rastlanan kukla kategorisindeki zorba, ya 
da diktatör özentilerini elleriyle bir yana itip, çoktan tarihin çöp tenekesi
ne atabilmiş Türkiye aşamasındaki toplumlarda, geniş bir demokrasi, ye
ni çok sınıflı yapının zorunlu itici gücüdür artık W.

Toplumun bu oluşumunun bir yana itilmek istenmesi önemli bir hata 
olur ve kuşkusuz bunalımlan çağmr.

(4) Ali Gevgilili, 'Türk işçisinin Düzeyi," Milliyet, 24 Eylül 1976.
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GELİR DAĞILIMI, MEMURLAR VE 
PARLAMENTERLER *

Millet Meclisinin, parlamento üyelerinin aylık ve yollukların artırıl
masına ilişkin olarak almış olduğu karar, psikolojik, siyasal ve sosyal ba
kımlardan son derece hatalı olmuştur. Hukuksal açıdan ise, yasal dayana
ğı da çok zayıftır.

Söz konusu kararın Komisyonda oluşturulması ve Meclis Genel Ku
rulunda kabulü sırasında tüm partilerin tutumu kamuoyunda düşkınklığı 
yaratmıştır.

1973 yılında seçilen ve dönemi 8-9 ay sonra bitecek olan bugünkü 
parlamentonun, Cumhuriyetin siyasal tarihi içindeki yeri ve çalışmaları 
ilerde değerlendirilirken, aylıklar konusu da elbette tüm yanlan ile ele 
alınıp tartışılacaktır. İşi, tarihin yargısına bırakmak bile yeterli olabilir. 
Ama, bu parlamento üyeleri kendi dönemlerinde, ülkenin içinde bulundu
ğu ekonomik ve sosyal koşullara bakmadan ve sağlam hukuksal dayanak
lara ulaşmaksızın aylık ve yolluklarını iki kez ve ölçüsüz oranlarda artır
dılar.

Son artışı yaparken de üniversite öğretim üyelerine ve yardımcıları
na ilişkin 1991 sayılı yasayı hukuksal dayanak olarak aldılar. Bu yasa 
hakkında kamuoyuna bazı sade bilgileri sunmakta yarar var. Daha önce, 
kısa da olsa bir bölüm gerçekleri saptamaya çalışalım.

YOKSULLUĞUN BOYUTU
Türkiye'yi yönetenler, yoksullukla savaşıp herkese insanlık onuruna 

yaraşır bir yaşam sağlamak yerine, ekonomik ve sosyal bakımdan denge
siz bir toplum oluştaracak politikalara öncelik vermektedirler. Ülkenin te

(*) Milliyet, 29 Ocak 1977.
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mel niteliklerinden biri de giderek eşitlikçi ve sosyal olmaktan çıkarak, 
sosyal adaletsizliklerin derin biçimde yaygınlık ve süreklilik kazanmakta 
olmasıdır. İzlenegelmekte olan gelir politikaları zengin ile yoksul arasın
daki yaşam düzeyleri farklarını hızla ve durmadan artırmaktadır. Gelir 
bölüşümüne ilişkin tüm araştırmalar bu olgunun süreklilik kazandığını 
gösteriyor 0).

Türkiye, Avrupa'nın en yoksul ülkesidir. 1976 yılında kişi başına dü
şen ulusal hasıla 15.963 liradır. Bu, 967 doların karşılığıdır. Komşu Yu
nanistan ve Bulgaristan'da ise 1975 yılında kişi başına düşen ulusal hası
la, sırası ile 2500 ve 2400 dolar dolaylarına ulaşmıştır. Bu genel yoksul
luğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği daha da ağırlaştırmaktadır. DPT' 
nin gelir dağılımı araştırmalarına göre, hanelerin yüzde 4.‘l'ini oluşturan 
en düşük gelirli (2.500 TL.-) 280.463 hane toplam gelirin ancak binde 
3'ünü elde ederken, hanelerin binde 6'sını oluşturan en yüksek gelirli 
(200.000 TL. +) 45.095 hane toplam gelirin yüzde 10.2'sini almaktadır, 
Hanelerin yüzde 22.5’inin bulunduğu gelir grubundaki (15.000 - 25.000 
TL. +) 1.550.513 hane ise toplam kişisel harcanabilir gelirin yüzde 
17.9'unu alabilmektedir.

Bu niteliği ile 1973 Türkiye'si uluslararası ölçekte "eşitlikten çok 
uzak ülkeler" arasında yer almaktadır Bu son derece adaletsiz gelir 
dağılımı 1973'ten sonra enflasyon oranlarının çok yüksek olması, ücret 
ve aylıkların bu oranlara ayarlanamaması ve gelir vergisinde gelir dilim
lerinin vergi oranlarının sabit tutulmasının yarattığı nedenlerle daha da 
derinleşmiş ve büyümüştür. Bugünkü Türk vergi sistemi sosyal adaletsiz
liğin başlıca kaynağıdır.

Gene DPT'nin bulgularına göre Türkiye'de kişi başına düşen en dü
şük gelire sahip olan meslek gruplan düz işçilerle memurlardır. Bunlar, 
toplam harcanabilir yurt gelirinden yılda sırası ile ortalama 11.567 ve 
23.348 lira alabilmektedirler. Başka bir deyişle, düz işçinin ortalama har
canabilir geliri 1.000 liranın, memurun ise 2.000 lirann altındadır.

SÜRÜP GİDEN MEMUR VE EMEKLİ YOKSULLUĞU
Duruma biraz daha yakından bakmaya çalışarak, memurların ve 

emeklilerin dramını kısaca sergilemeye ve parlamento üyelerinin, Sayın 
Ecevit'in deyişi ile "yakışıksız" kararlannın haksızlığını ve sakıncalarını 
açıklamaya çalışacağız.

Türkiye'de memurlar sendika, toplu sözleşme ve grev haklanna ma
lik olmadıklarından, eskiden beri memur ve emekli aylıklan tek yanlı, 
yani hükümetlerin önerilerine uyarak yasama organları tarafından sapta

(1) DPT, Gelir Dağılımı 1973, Ankara 1976 (Çoğaltma).
(2) A.G.K.,s. 17.
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nır ve yeni durumlara göre sözüm ona, ayarlanır. Bu nedenle memurlar 
ve emekliler genel olarak ve özellikle İkinci Dünya Savaşından beri hep 
sıkıntılı bir yaşam sürmüşlerdir. Bugün sayılan bir milyona yaklaşan me- 
murlann yüzde 70'i 12 ve daha alt memurluk derecelerinde çalışmakta
dırlar. Bunların net aylıklan 1500 lira ve daha aşağı düzeydedir. Bu ay
lıkla Ankara ve İstanbul'da yalnız ev kirası bile karşılanamaz. Katsayının 
15 olması bile memurlann bu büyük bölümüne ve emeklilere önemli bir 
rahatlık getirmeyecektir. Bunlann hesaplan her gün gazetelerde çıkmak
tadır (3).

BATI'DA NASIL?
Genel gelir dağılımının aşın derecedeki bozukluğu, memur ve 

emeklilerin büyük geçim sıkıntılan ortada iken, parlamento üyelerinin 
Sayıştay kararlanna rağmen aylık ve yolluklannın ölçüye ve halkın her 
katına karşı sorumluluğu bir yana iten oranlarda artınlması sayısız sakın
calarla dolu bir karardır. Bu kararla, parlamento ağır yara almıştır. Buna, 
kimsenin hakkı olmamak gerekir.

1975 yılının Haziran ayında Millet Meclisinde gene birkaç dakika 
içinde alman kararla milletvekillerinin ve senatörlerin aylık ve yollukları 
net 16.200 liraya çıkarılmıştı. Bu kararla Norveç, İsveç, Danimarka, Hol
landa, Finlandiya ve İngiltere gibi Avrupa'nın gelişmiş ve sanayileşmiş 
birçok ülkesinin milletvekili aylıklan Türk parlamento üyelerinin aylıkla
rının arkasında kalmıştır. Milletvekili aylıklan Avrupa ülkelerinde kişi 
başına ulusal gelirin 3-9 katını geçmezken, Türkiye’de bu katsayı 39’a ka
dar çıkmıştır W. Yeni artınmlarla dengesizlik daha da büyümüş ve aşın 
bir boyut kazanmıştır. 1975'te parlamento üyelerinin aylık ve yolluklan 
tutan ortalama işçi ücretlerinin 12 katı olmuştur. Bu şimdi 20 kata yak
laşmıştır. Oysa, örneğin İtalya, Fransa, F. Almanya ve Belçika'da bu oran 
yalnız 2 kattır.

HİÇ BİR GEREKÇE HAKLI OLAMAZ
Bir çırplda 9000 lira dolayındaki bir artışın gerekçesi nedir?
Halkın çok büyük bölümü aşın bir geçim darlığı çekerken, gerekçe 

olarak ileri sürülebilecek hiç bir şey geçerli değildir. Ama, ileri sürülen 
yasal bir gerekçe üzerinde kısaca durulabilir. Gerekçe, Millet Meclisi He
saplan inceleme Komisyonunun Meclis Genel Kurulu tarafından tartış
masız onaylanan raponında açıklanmaktadır. Özet şudur: Üniversite öğ
retim üye ve yardımcılannın özlük haklanna ilişkin 1991 sayılı yasa par

(3) Musa özdemir, "Katsayı Çözüm Değildir" Cumhuriyet, (7 Ocak 1977).
(4) DİSK, Maden-lş, (16 Ağustos 1975), sayı 61.
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lamento üyelerinin aylık ve yolluklarının hesaplanmasında esas alınmak 
gerekir, denmiştir. Çünkü, Anayasanın 82. maddesi, milletvekili ve sena
to üyelerinin aylıklarının hesabını en yüksek devlet memurunun almakta 
olduğu aylığa bağlamıştır. Millet Meclisi Hesaplan İnceleme Komisyonu 
raponına göre, en yüksek devlet memurunun aylığı üniversite rektörleri
nin aldıklan aylıklardır. Oysa, Sayıştay daha önce Meclis ve Senato baş
kaların ın  bu yoldaki başvurularını kabul etmemiş ve başvunılan geri çe
virmiştir. İşte, bu red üzerine Meclis Hesapları Araştırma Komisyonu 
doğrudan harekete geçirilerek sözü edilen raporu hazırlamış ve parlamen
to üyelerinin aylık ve yolluklannın net tutan 16.200 liradan, 25.900 lira
ya çıkarılmıştır.

Hemen eklenmelidir ki, tam gün çalışan ve kurulu ve kurulmakta 
olan 17 üniversite rektörünün net aylıkları ortalama 13.000 lira dolayın
dadır. 35-40 yıl hizmeti olan ve kendisinden bir çok nitelikler ve yetenek
ler istenen bir üniversite profesörünün eline de 9000 liraya yakın para 
geçmektedir.

Bu tür kararlar, siyasal yaşamın sağlıklı biçimde gelişmesine herhal
de yardımcı olmazlar. Parlamento üyeliği gerçekten saygınlığı yüksek ol
ması gereken bir görevdir. Onda, maddesel değil moral tatmin aramak 
daha doğrudur. Eğer, parlamento üyeliği maddesel açıdan çok çekici 
olursa, en iyilerin parlamentoya girme olanağı geniş ölçüde kısıtlanır. En 
iyiler yerine belki en becerikliler, en çok vaadedebilenler, az çalışmada 
ve zaman yitirmede sakınca görmeyenler yarışı daha kolaylıkla kazanabi
lirler ama, bundan yarar sağlanmaz ve parlamentoların etkinliği ve say
gınlığı azalır. Bu, kimsenin istemediği bir durumdur.

Bu tür sakıncaların, topluma ve siyasal yaşama yararlı olmayan ka
rarların önlenmesi için 1961 Anayasasının 82. maddesinin bir son fıkrası 
vardı. Buna göre, "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ve öde
neklerine her ne suretle olursa olsun, yapılacak zam ve ilâveler, ancak bu 
yan ilâveleri takip eden milletvekilleri genel seçiminden sonra uygula
nır", deniliyordu. Ama 12 Mart rejimi, Anayasayı bu yanından zedeleye
rek bu fıkrayı 1971'de Anayasadan çıkarmıştı. Şimdi, bunun da bedeli 
ödenmektedir.

89



MEMURLARA DA SENDİKALAŞMA HAKKI 
TANINMALI *

Bilindiği üzere 24 Temmuz Türk-îş'in temsil ettiği çoğu işçi kesimi 
için, işçi bayramı sayılır. Nedeni de 15 Temmuz 1963 tarihinde kabul 
edilmiş olan Sendikalar Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Yasası'nın, Resmî Gazete'de yayınlanmasının 24 Temmuz gününe rastla
masıdır.

Cumhuriyet döneminde sendika hakkı önce, son derece sınırlı ve kı
sıtlı olarak, 1947 tarihli birinci Sendikalar Yasası ile yalnız Iş Yasası'nın 
işçi tanımı içine girenlere tanınmıştı. 1947-1961 döneminde, içinde Türk- 
îş'in de yer aldığı cılız ve etkinliği son derece sınırlı bir sendikacılık hare
keti vardı. 1961 Anayasası'nın sağladığı güvenceden sonra yeni bir dö
nem başlamıştır.

1963 tarihli ikinci Sendikalar Yasası "işçi" diye nitelenen bir bölüm 
çalışanın sendika hakkını düzenlemiş ve bu hak, Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Yasası ile etkin bir biçimde desteklenmiştir. Anayasa ile 
tanınmış olan ve işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin sen
dika hakkı ise, son derece sınırlı ve yetersiz olarak 1965 yılında çıkarılan 
bir yasa ile tanınmıştır. Ne var ki, sendika hakkı o durumu ile bile me
murlara çok görülerek, 1971 ara rejimi döneminde Anayasa'dan çıkarıl
mıştır. Böylece, memurlar haklarını, ekonomik ve toplumsal çıkarlarını 
koruyabilme olanağından yoksun bırakılmışlardır.

YASA HANİ?...
Aslında, Anayaşa'nm 46. maddesi, işçi tanımı bakımından temel bir 

gerçeğe inildiğinde, memurlann yalnız başına da sendika kurma hakkına 
bir engel getirmemiştir. İşçi niteliğini belirleyen temel öğe, kişi gelirinin

(*) Milliyet, 28 Ağustos 1979.
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emek gücünden kaynaklanması, emek gücünün karşılığında elde olunma
sıdır. Bu nedenle, bir kimsenin kamu hizmeti görmesi, işverenin devlet 
olması ve bir statü hukukuna bağımlı tutulması, temelde bir değişiklik 
yaratmamaktadır. Başka bir deyişle, gelirini, emek gücünü satarak sağla
yan herkes işçi'dir.

Ama bugünkü uygulama, amaca ve bu temel gerçeğe dönük bir yo
rumdan kaynaklanmamakta ve Anayasa'mn değişik 46. maddesi ile me
murların bu hakkının Anayasa'dan çıkarıldığı düşüncesi geçerlilik kazan
mış bulunmaktadır. Kuşkusuz, 1971'de, 46. maddenin değiştirilmesinin 
amacı memurların sendika hakkını Anayasa'dan çıkarmaktı. Fakat yapı
lan değişiklik ile bu amaca ulaşıldığı söylenemez. Bunun farkına varılmış 
olunmalıdır ki, Anayasa'mn 119. maddesine, ayrıca, memurların sendika
lara üye olamayacakları yasağı eklenmiştir. Bu yasağın da memurların 
sendika hakkını temelde yok ettiği söylenemez. Çünkü, aynı Anayasa 
maddesi içine, "İşçi niteliği taşımayan kamu hizmetlilerinin mesleki men
faatleri korumak ve geliştirmek amacını güden kuruluşların bağlı olacak
ları hükümler kanunla düzenlenir." ilkesi de yerleştirilmiştir. O halde, is
tenildiği takdirde, öngörülen bu kuruluşlar bir sendikanın bütün yetkileri 
ile donatılabilirler.

Ne var ki, altı ay içinde çıkarılması bir Anayasa buyruğu olduğu hal
de, sözü edilen yasa 1971 'den bu yana çıkarılmamış. Yalnız bu durum, 
devletin, çalıştırdığı insanların bir bölümünün temel haklarına ve yaşam 
koşullarına ne derece ilgisiz kaldığını göstermeye yeter.

CHP'YE TERS...

Genel bir sonuç, aşın fiyat artışları nedeni ile memur ve emekli ay
lıklarının sürekli olarak ve alabildiğine yıpranması olmuştur. Ekonomik 
ve sosyal politikasında çelişkilerden bir türlü kurtulamayan bugünkü hü
kümet döneminde, yıllık enflasyon oranlannın oy temeline ve gerçeğine 
dayanan bir siyasal düzen içinde, hiçbir iktidann dayanamayacağı boyut
lara ulaşmış bulunması, CHP'yi de emekçi sınıfın gözünde geniş ölçüde 
yıpratmaktadır. İşçi sınıfı, önümüzdeki seçimlerde, herhalde yeni seçe
nekler arayışı içine girecek ve umutlannı gerçekleştirebilecek çözümlere 
ulaşmaya çalışacaktır. Bu büyük sınıfın parlamentoda temsil edilmesi, 
kuşkusuz toplumsal ve siyasal yaşamın sağlıklı bir nitelik kazanmasına 
son derece yardımcı olabilir. İşte, bu işçi sınıfı içinde bir milyon ikiyüz- 
bin memur ve onlann eş ve çocuklan yaşam dramları, çıkmazları ve dev
let aracılığı ile yoksulluğa nasıl mahkûm edildikleri üstünde, oylarının 
yerini saptarken büyük bir olasılıkla yeniden duracaklardır. CHP bunun 
farkında olmalıdır ki, Başbakan, enflasyondan en çok ezilenlerin memur
lar ve emekliler olduğunu konuşmalannda yinelemektedir. Muhalefetin 
bu konuya ilgisiz kalmış olması, parlamentoda ücret gelirlilerle birlikte 
memurlara da çok sınırlı bir ferahlık sağlayabilecek vergi yasalannın çı- 
kanlmasına muhalefetin engel olması, bugünkü iktidann sorumluluğunu



ortadan kaldırmaz. Çünkü, Anayasa'nm 119. maddesinde öngörülmüş bu
lunan memur kuruluşlarının gerçekleştirilmesine bile çaba gösterilme
miştir. Her şey bir yana, CHP bir seçim kazanma olanağından yararlan
mayı nedense, değerlendirememektedir.

Yapılan bir incelemeye göre "Gerçek memur maaşları 1978'de net 
üzerinden de brüt üzerinden de 1970'deki düzeylerinin altına düşmüştür. 
Düşüş, net gerçek maaşlarda % 33, brütte ise %  21 oranlarında olmuştur. 
Oysa, aynı dönemde kişi başına milli gelirin %  39 oranında artmış oldu
ğunu biliyoruz. Bu durumda memurların gelir dağılımındaki paylarının 
göreceli durumu çok büyük oranda bozulmuştur (J). IMF'ine kadar herke
sin yinelediği, aşın fiyat artışları ülkenin başta gelen yaşamsal sorundur. 
Bu soruna, bugünkü toplumsal, siyasal ve ekonomik kargaşa içinde kısa 
sürede egemen olmak ve enflasyonu kabul edilebilir oranlara indirgemek 
son derece güçtür.

NE YAPMALI?
Demokratik haklan ve özgürlükleri, ekonomik ve sosyal adaleti iç

tenlikle benimseyen bütün siyasal partilerin, örgütlenme, toplu iş sözleş
mesi görüşmelerinde bulunma ve toplu iş uyuşmazlığı çıkarma haklannı, 
önümüzdeki yasama yılında memurlara da tanımalan, onlara olan asgari 
borçlandır.CHP bu konuda öncülük yapmada çok geç kalmıştır. Her şey 
aşın bir sömürü ve adaletsizliğe son verme gereği ve moral borcu bir ya
na, iktidar olmak isteyen bir partinin aile bireyleri ile birlikte dört milyon 
dolaylarında bir oy potansiyelini temsil etmekte olan bir memur-emekli 
kesiminin sorunlarına köklü çözümler getirecek önlemler üstünde durma
ması şaşılacak bir olgudur. Bu önlemin ilk önemli adımı ve yolu, Anaya
sal ve yasal değişiklikler söz konusu olmaksızın Anayasa'nm 119. mad
desinin son fıkrasının buyruğunun yerine getirilmesidir. Bu konuda çıka- 
nlacak yasanın içeriği de Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1978 yılında 
kabul ettiği ve Türkiye'nin de olumlu oyu ile desteklediği Sendika Özgür
lüğü ve Kamu Görevinde istihdam Koşullannın Belirlenmesi Yöntemleri 
adını taşıyan 151 sayılı çalışma sözleşmesi ile açıklığa çıkanlmıştır. İkin
ci adım da, söz konusu sözleşmenin Türkiye tarafından onaylanmasıdır.

151 sayılı Sözleşme'nin özü kısaca şudur: Memurlar da ekonomik, 
toplumsal ve mesleksel çıkarlannı korumak ve geliştirmek için örgütlen
me ve sendika hakkına ve özgürlüğüne sahip olacaklardır. Sendikalan ya 
da örgütleri aracılığı ile toplu görüşmeler, pazarlıklar yapabilecekler ve 
bu yoldan çalışma koşullannın saptanmasına katılabileceklerdir. Bir 
uyuşmazlık durumunda, konuya, hükümetlerin etkisi dışında kalabilecek 
ve yargıç güvencesine sahip bağımsız uzman kişilerden oluşan bir hakem 
kurulu el koyacak ve uyuşmazlığı bir çözüme ve karara bağlayacaktır. 
Greve kadar gitmek söz konusu değildir.

(1) DİSK Araştırma Enstitüsü Yayınlan, Ankara, 1979, s. 30.
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Yılda %  60'ın ötesinde seyretmeye başlayan bir enflasyon olgusu 
karşısında ne bütçe düşünceleri, ne vergi yasalarının çıkarılmamış olma
sı, ne de kamu hizmetlerinin düzeni ve sürekliliği saplantısı memurlara 
yıllar yılı çektirilen sıkıntıları ve adaletsizlikleri haklı göstermez. Üretim 
yetersizliğinden, aşın nüfus artışından, tekelci şirketlerin aşın 
kârlanndan, hızlı ve düzensiz kentleşmelerden ve bir ölçüde de, toplu 
sözleşme düzeninin bozukluğundan ve sorumsuzca uygulamalardan kay
naklanan yoğun talebi kısmak ve sınırlamaya çalışmak, memur-emekli 
kesimini yoksulluğa mahkûm etmekle, kuşkusuz, sağlanamaz.

Köklü önlemler almadan (örneğin, hızlı nüfus artışına ve tekelci fir- 
malann aşın kârlanna ilişkin olarak), üretimi anırma çalışmalannı hız
landırmadan, kıtlığı duyulan kimi temel mallann tüketiminde bir süre dü
zenli miktar sınırlamalanna gitmeden ve KIT'lere bir çekidüzen verme
den ne talep sınırlanabilir, ne ülkenin dış ödeme dengesi düzelir, ne de 
enflasyon önlenebilir. Böylece olunca ve bu tür önlemler alınsa bile, enf
lasyon hızının kesilmesi bir-iki yıllık zaman alabileceğine göre, memur
lara da kimi temel insan haklarını ve özgürlüklerini gecikmeksizin tanı
mak gerekiyor. Kendi çalıştırdığı insanlara neredeyse zulmetmek, devlet
lerin de hakkı olmasa gerekir.

GERÇEK GÜVENCE
Kaldı ki, ekonomik, toplumsal ve mesleksel koşullannı iyileştirmek 

için memurlara da örgütlenme hakkını tanımak, iki büyük yarar da sağla
yabilecektir. Bunlardan birisi memurlann yaşam düzeylerini siyasal ikti- 
darlann tek yanlı kararlanna bırakmama, öteki de memurlann işe alınma, 
işten çıkarma, başka yere atama ve ilerleme işlerinin nesnel kurallar ve 
iki tarafın ortak kararlarına göre yürütülmesini sağlamadır. Başka bir de
yişle, bunlar, devlet kesiminde partizanlığa son vermedir. Böylece, devle
tin memurlan hükümetlerin ve siyasal iktidarlann haksızlıklanndan kur
tulabileceklerdir. Böyle bir sonucun, devletin işlerinin düzenli görülmesi
ne, bürokrasinin yozlaşmadan kurtulmasına geniş ölçüde katkıda buluna
bileceğini ve verimin artacağını belirtmeye bile gerek yoktur. Bütün bun
ların yanında, memur denilen ve MEYAK %  5'leri bir yana, Türkiye'de 
ödeme gücüne oranla en ağır biçimde vergilendirilen insan, işvereni dev
letten, kendi hakkında farklı hak ve özgürlük ölçüleri uygulamasına son 
verilmesini istemek hakkına da maliktir.
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TİLKİ VE İŞSİZLİK *

Sayın İlhan Selçuk geçenlerde Cumhuriyet'teki (10 Temmuz 1981) 
nefis fıkrasında, Muğla köylerinden birinde aç bir tilkinin güpegündüz ve 
tehlikeyi göze alarak tavuklara saldırısını ele alıyor ve "yeryüzünde hangi 
toplumda açlık ve işsizlik yoğunlaşıyorsa orada tilkilik, kurtluk, gerge- 
danlık, yılanlık çoğalıyor. Bıı da bir doğa yasasıdır" diyor ve sonra ekli
yor: "Tilkinin eylemi hayattan doğuyor da insanın eylemi bir başka kö
kenden mi kaynaklanıyor?"

Prefesör Friedman'ın ya da Şikago okulunun temsil ettiği yeni, daha 
doğrusu katı liberalcilik denilebilir ki toplumsal siyasaya ve adalete 
Adam Smith'in bundan iki yüz yıl önce ortaya koyup üne kavuşturduğu 
ekonomik düşüncelere yani liberalciliğe oranla daha uzaktır ve ilgisizdir. 
Örneğin, gerektiğinde devlet harcamaları yolu ile tam istihdamı sağlamak 
ve bu suretle çağdaş devletin ilk görevlerinden biri olan herkese iş bul
mak ve bunun için vergi politikalarından yararlanmak anamalcı ülkelerde 
ve Keynes'ci kuramın öncülüğünde etkin bir araç olarak kullanılmıştır. 
Ama, Friedman ve onun izleyicileri bu yolu kanıtlanmamış bir ekonomik 
mitoloji gibi görmüşlerdir. Bu durumda yeni liberalciliğin de özel bir is
tihdam politikasını benimsemesi ve bunda devleti görevli tanıması doğal 
olarak söz konusu olmamaktadır.

Ekonomik ve toplumsal yaşamın dengesini sade sunum ve istem ku
ralında arayan ve gören liberal düşünce ve onun ekonomik sistemi olan 
anamalcılık 18. yüzyılın ikinci yarısından beri ekonomik bakımdan güçlü 
ve gelişmiş ülkelerin benimsemiş oldukları bir bütün felsefedir. Fakat, 
zaman içinde bu düşüncenin sakıncaları, geçersizlikleri, varlığını, ileri sür
düğü doğal yasaların neden oldukları önemli dengesizlikler gün ışığına

(*) Cumhuriyet, 24 Ağustos 1981.
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çıkmış, yarattığı aşın yoksulluk ve gelir dağılımı bozukluklan birçok si
yasal, toplumsal ve ekonomik bunalımlann kaynağı olmuştur. Sosyalizm, 
devletçilik ve kanşımcı anamalcılık bu durumların bir ürünüdür. Ekono
mileri yeterince güçlü olmayan ve gelişmelerini henüz tamamlamayan ül
kelerde yeniden modaya çıkanlan liberalciliğin dengeli bir başanya ulaş
tığına örnek vermek hemen hemen olanaksızdır. Türkiye de 1923-1980 
dönemi içinde zaman zaman liberalciliği yani toplumsal yanı olmayan ve 
ekonomik bakımdan güçlü olan sınıflann ileri sürüp uygulamaya aktar
dıkları politikalan denemiş ve her defasında da bunalımlarla yüzyüze gel
miştir. 1923-1930, 1950-1960 ve 1965-1980 yıllan arasındaki politikalan 
örnek olarak göstermek mümkündür.

* * *

İki yıla yakın bir zamandanberi ülkemizde izlenmekte olan yeni li- 
beralciliğe dayanan ekonomik politikanın sakıncalan zaman içinde daha 
iyi anlaşılacaktır. Biz bu politikanın bir toplumsal yanı üzerinde kısaca 
durmak istiyoruz.

Bilindiği gibi anamalcı ve gelişmiş toplumlarda 1974 yılından beri 
işsizlikle enflasyon birarada sürüp gitmektedir. Her ikisi de ekonomik ve 
toplumsal açıdan son derece tehlikeli hastalıklardır. Bunlann ikisi ile bir
den savaşımcı yollar anamalcı ve ekonomik liberalciliği benimsemiş olan 
toplumlarda henüz bulunamamıştır. Bu nedenle, hükümetlerin bir bölü
mü bir tercih yapmak zorunda kalmakta ve işsizliğin, yoğunlaşıp yayılma
sı pahasına da olsa, enflasyonu durdurmaya öncelik tanımaktadırlar. Yani 
ekonomik durgunluğu benimsemekte daha az sakınca görmektedirler. 
Her politikanın kendi ortamında ve gerektirdiği koşullarda başarılı ve ya
rarlı olabileceği temel kuralı ihmal edilerek, değişik nitelikli toplumlarda 
geçerli olabilecek politikalara bağlanmak sayısız sakıncalarla doludur.

Türkiye de, koşullan, ekonomisinin yapısı ve nitelikleri çok değişik 
olduğu halde İngiltere gibi Fransa ve Birleşik Amerika gibi enflasyonla 
savaşımı ön^plana almıştır. Aslında denilebilir ki dramatik bir tercih yap
mış ve toplumsal sonuçlan bakımından önemli sakıncalarla dolu durgun
luğu ve buna bağlı olarak da işsizliği ve toplumsal adaleti askıya almayı 
benimsemiştir. Liberal ekonomik politikaya sarılmakla böyle bir tercihin 
yapılması kaçınılmaz olmuştur.

* * *

Yeni ekonomik politika enflasyonun hızını kesmek için ve haklı ola
rak, sunum ve istem dengesi üzerinde durmuş ve enflasyon karayıkımın- 
dan en çok zarar görmüş olanlann satın alma güçlerini sınırlayarak, baş
ka bir deyimle zaten derin olan gelir bölüşümü adaletsizliğini daha da de
rinleştirerek, yani memurun, emeklinin ve toplu sözleşme uygulamalan 
dışındaki büyük işçi kitlesinin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırarak, 
gerekli özveriyi bunu yapmak gücünde olmayanlardan istemiştir. İstatis
tikler enflasyon hızının yavaşladığı doğrultusunda olmakla birlikte, bu
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yavaşlama, aldığı aylığın ya da emekli ödeneğinin tamamını ev kirasına 
vermek zorunda kalan memur, emekli ve işçinin büyük bir bölümü için 
ekonomik yaşamda zaman zaman görülen bir olgudan ileri geçemez.

"Ekonomik kalkınma olmadan toplumsal kalkınma olmaz. Toplum
sal politika ve adaletli bir gelir dağılımı ekonomik kalkınma üzerinde 
ağır bir yüktür" diyerek, üçret gelirlerini ve öteki çalışma koşullarını ye
tersiz düzeylerde tutarak, yatırım yapabilmek ve kalkınmak liberal dü
şüncenin vazgeçemediği bir politikadır. Oysa, ucuz emek ne kalkınmanın 
ne de toplumsal barışın yoludur. Dün olduğu gibi günümüzün özel giri
şimcisi de üreteceği malın satılacağına inanmadıkça yatırım yapmaz. He
le yatırım için gereksinim duyduğu kredi koşullan çok ağır olursa, böyle 
bir riski hiçbir zaman göze almaz. Ekonomiyi harekete geçirebilmek ve 
ona sağlıklı bir nitelik kazandırmak için iki şey gereklidir. Bunlar yeterli 
satın alma gücü, başka bir deyimle yeterli talep ile daha çok üretimdir. 
Bu nedenle, ulusal gelirin adil dağılımına hizmet eden bütün politikalar 
bu gelirin artışını sağlayanlar kadar önemli ve yararlıdır. Çağımızda eko
nomik politikalar bir amaç olmaktan çıkmıştır. Toplumsal emeklere ulaş
mak bu politikalann başlıca ve son amacı olmuştur.

* * *

Yaygın ve sürekli işsizlik hem toplum hem de kişi için büyük bir ka- 
rayıkımdır. Toplum bakımından bir üretim etkeninin israfı, kişi bakımın
dan açlığa uzanan gelir kesilmesi anlamına gelir. Bu nedenlerle kalkın
mayı, toplumsal ve siyasal banşı engelleyen bir hastalıktır. Bu tehlikeli 
hastalıkla savaşım çağdaş devletin başta gelen bir görevi sayılmaktadır. 
Evrensel ve bölgesel bütün insan haklan belgelerinde işsizlikle savaşımın 
özel bir yeri vardır. Çünkü, çalışma ve bu yoldan bir gelire ulaşma yaşam 
hakkı ile doğrudan ilgilidir. Çalışma hakkı, denilebilir ki, yaşam halckının 
bir uzantısıdır. Geliri emek gücünün karşılığı olan ücretten oluşan insan 
işsiz kalınca yani geliri kesilince ve bu durum uzayınca, bu insan, içinde 
yaşadığı toplum için, Sayın Selçuk'un sözünü ettiği aç tilki gibi tehlikeli 
olmaya başlar. Bundan ötürü çağdaş devlet işsizlik önünde ilgisiz kala- 
mamaktadır. Eğer bir ekonomik politika işsizliğe neden oluyorsa, bu top
lum için yararlı bir politika değildir. Bu durum da gözden geçirilmelidir. 
Günümüzde seçeneksiz ekonomik politika yoktur.

Türkiye'de işsizlerin sayısına ilişkin olarak sağlam veriler yoktur. 
Bunun nedeni, işsizlik sigortasının olmamasıdır. Kesin olarak bilinen 
odur ki, ülkemizdeki işsizlik her yıl artmaktadır. Kalkınma planlannda 
yapılan tahminler bu eğilim doğrultusundadır. 1980 ve 1981 yılında da 
işsizliğin artması için bütün nedenler vardır. Bir kez nüfusumuz her yıl 
yüzde 2,5 dolayında artmaktadır. Bu oran, hem işsizliğin önde gelen bir 
nedeni hem de kalkınmanın önemli bir engelidir. Bir kaç yıldan beri yatı- 
nm lann hacminde önemli azalmalar sürmektedir. Ham madde yetersizli
ğinden ötürü fabrikalar düşük kapasite ile çalışmakta ve işçi çıkarmakta
dırlar. Devlet yeni memur almayı durdurmuştur. Batılı ülkelere işçi göçü
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artık yoktur. Arap ülkelerine ise, bir giden bir de gitmeyen pişman. Bun
lara daha bir dizi nedenleri eklemek güç değildir.

* * *
ı

Başka ülkeler, özellikle gelişmişler, enflasyonla savaşım için bir sü
re ve bütün toplumsal ve siyasal sakıncalarına karşın, işsizlikle savaşımı 
geri bırakmayı ve yaygınlaşmasını göze alabilirler. Çünkü, bu ülkelerde 
işsizlik sigortası ya da yardımı vardır. İşsiz kalan insanlar aç kalma tehli
kesi ile karşı karşıya gelmezler. Sosyal güvenlik düzenleri işsizlik öde
nekleri ve yardımları yolu ile işsizin toplumda onur yitirmesini ve açlığı 
önlerler. Oysa, ülkemizde devlerin işsizlere sunduğu böyle bir güvence 
yoktur. Resmi sayılara göre ülkemizde işsizlik her yıl artmakta ve şimdi 
toplam işgücünün yüzde 15'ine ulaşmış bulunmaktadır. Aslında, işsizli
ğin, bu oranın ötesine geçmiş bulunması için bütün nedenler vardır. Böy
le olunca enflasyonla savaşım politikasında, Türkiye'nin tercihleri ve kul
lanabileceği araçlar ayrı nitelikli olmak zorundadır. Fakat, Fransa'dan 
sonra İngiltere'nin de arkada bırakmaya çalıştığı toplumsal politikasızlığa 
ve gelir bölüşümü dengesizliğine dayanan ekonomik politikanın iki yıla 
yaklaşan uygulamalarından bir sonuç çıkarma çabası henüz ortada yok
tur. Hızının yavaşladığı söylenen enflasyonu denetim altına alma çabala
rının topluma neye mal olduğunun bir değerlendirilmesi yapılmalıdır.

• Türkiye'de işsizliğin büyük bir bölümünü gençler oluşturuyor. İş 
bulma umutlarını yitirdikleri için işsizlerin önemli bir bölümü de artık iş 
aramıyor. Bunun, bir toplum bakımından toplumsal ve siyasal barış ba
kımından yarattığı tehlikeyi Türkiye artık bütün acılan ile biliyor. Bu acı
lan çekti ve çekiyor. Umutlannı yitiren ve açlığa götüren işsizlikle yüz 
yüze gelen insanlar, ister istemez Muğla'nın bir köyündeki tilkiye de ben
zemezler mi?

*



DEMOKRASİLERİN VAZGEÇİLMEZ DAYANAĞI *

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 10 Aralıkta 35 yılını arkada bıraka
rak 36. yılına girdi. Değeri ve önemi hiç eksilmedi. 1948 yılında Birleş
miş Milletler Genel Kurulu'nda oybirliği ile kabul olunduktan sonra insan 
haklarını evrensel olma niteliğine ulaştırdı.

İnsan haklan dünyayı bir tür bütünleşmeye götürüyor. Ülkeler, bu 
olgunun ve gelişmenin ne dışında kalmakta ne de kalabilmektedirler. 
Çünkü, insan haklan bakımından ulusal sınırlann evrensel duyunçta bir 
anlamı olabileceği artık kabul olunmuyor. Bu nedenledir ki, dünyanın 
herhangi bir yerinde insan haklarının ihlâli, temel özgürlüklere ters düşen 
uygulamalar tepki görmekte, yadırganmakta ve uluslararası bir karşı da
yanışma hareketi yaratarak yaptınmlara uzanan önlemlere doğru geliş
mektedir.

Günümüzdeki bütün insan haklan belgelerinin temeli denilebilir ki, 
İnsan Haklan Evrensel Bildirisi'nin 3. maddesindeki ana ilkeye dayanır. 
Bu maddede deniliyor ki, "Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herke
sin hakkıdır." Bunlar olmaksızın öteki haklann ve özgürlüklerin bir de
ğer bir anlam taşımayacağı artık tartışma konusu olmaktan çıkmış bulu
nuyor.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
Bütün demokrasiler insan haklanna ve ona saygıya dayanır. İnsan 

hakları siyasal haklardan başlayarak ekonomik ve sosyal haklara doğru 
uzandıkça, demokrasiler de ekonomik ve sosyal bir içerik kazanıyor. Sos
yal demokrasiler bu olgudan kaynaklanırlar. Aynca, özgürlükçü ve ço
ğulcu demokrasileri de insan haklannın ekonomik ve sosyal dalından so

(*) Cumhuriyet, 19 Aralık 1984.
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yutlayarak düşünmek mümkün değildir. Bu gelişmesi ve oluşumu içinde 
insan haklan, insanı, önce devletin aşın yetkilerine ve bunlan kötüye kul- 
lanımlanna karşı konır. Sonra da devleti, insan onuruna- yaraşır yaşam 
koşullan sağlayacak politikalan gerçekleştirmeye zorlar. Ancak, bu aşa
malara gelinceye kadar insanlık uzun, sıkıntılı ve çok acı dönemler yaşa
mıştır. insan haklan konusunda somut kavramlara ulaşmak ve ulusal sı
nırlan aşıp evrensel değerler ve boyutlar kazanabilmek için özellikle II. 
Dünya Savaşı’nın sonunu ve Birleşmiş Milletler'in kunılmasını beklemek 
gerekmiştir.

însan Haklan Evrensel Bildirisi 1948 yılında yayımlandıktan sonra 
geçen zaman içinde dünyamızda hemen her alanda büyük ve köklü değiş
meler oldu. Teknik alanda insanlık şimdi üçüncü sanayi devrimini yaşı
yor. Düşünsel alanda ise, sürekli arayışlar yolu ile siyasal ekonomik ve 
sosyal konularda tutucu toplumları şaşırtan değişmeler yoluna girdi. De
mokrasinin, liberalizmin ve sosyalizmin yeni oluşumlara dönük açılışlan 
derin tartışmalan arkasından getirdi. Bu olaylan yaşamakta olan toplum
lar açısından bakınca Evrensel Bildiri'nin dayandığı kimi düşüncelerin ar
tık arkalarda kaldığını söylemek elbette mümkündür. Ama, dünyamızda 
hâlâ birinci sanayi devrimine ulaşamamış yüz milyonlarca insan var. Aç
lık ve yann korkusunu gerilerde bırakamamış, okuma yazma erdemine 
kavuşamamış ve özgür düşünmeye alışmamış kitleler bulunuyor. Bu du
rumda evrensel bildiriye 1948'lerde duyulan gereksinim, yoğunluğunu 
günümüzde de sürdürmektedir. Önemli olan onun, içerdiği düşünce ve 
ülküleri bütün dünyada geçerli kılabilmektir.

Şimdi görünen odur ki, dünyamız evrensel bildiriyi benimsemiştir. 
Gerektiğinde ona sahip çıkmaktadır. Hukuksal bağlayıcılığı olmadığı hal
de, evrensel bildirinin ilkeleri ile ters düşmek, onun temel düşünceleri ile 
bağdaşmayan uygulamalar dünya kamuoyunda büyük tepkilere ve kına
malara neden oluyor. Bir yerdeki, bir ülkedeki insan hakları ihlâllerinin 
yarattığı sıkıntılar, acılar oralardan yayılarak tüm insanlığın duyuncunda 
derin izler bırakıyor ve yankılar buluyor. Çağımızda hiçbir toplum insan 
hakları konusunda iç sorun olgusunun ya da kuralının arkasına sığınamı
yor. Öyle yaparsa tepki ile karşılaşıyor ve tepkiler evrensel oluyor. Bü
tün bu oluşlarda İnsan Haklan Evrensel Bildirisi'nin özel bir yeri var. 
Eğitim ve dünyanın ulaşmış olduğu büyük ve yeni iletişim olanakları elli 
yıl öncesinin düşünü günümüzün gerçeği olmak niteliğine ulaştırdı.

Evrensel bildirinin hukuksal bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Kimi hü
kümetler bu boşluktan zaman zaman yararlanma yanlışına düşmektedir
ler. Aslında, şimdi böyle bir boşluğun kaldığını söylemek de güçtür. Çün
kü, evrensel ahlâk kurallan, dünya halklannın insan haklan konusundaki 
ortak duyarlılıklan bu boşluğu çoktan kapamış bulunuyor. Bu nedenle 
evrensel bildirinin biçimsel nitelikli bir hukuksal bağlayıcı yanının bu
lunmaması büyük bir eksiklik olarak kabul edilmemektedir, edilmemeli- 
dir.Önemli olan, evrensel bildiriyi daha da yeni haklar ve özgürlüklerle
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donatmak ve onu eğitim yolu ile yayarak, tanıtarak, artık var olan gücünü 
arttırmaktır. Kaldı ki, Birleşmiş Milletlerde 1966 yılında kabul olunan ve
1976 yılında yürürlüğe giren iki uluslararası sözleşme yolu ile eğer artık 
bir eksiklik ise, hukuksal bağlayıcılık eksikliğini de gidermiş bulunuyor. 
Gerçekten, şimdi yürürlükte olan siyasal ve yurttaşlık haklarına ilişkin 
uluslararası sözleşme ile ekonomik, sosyal ve ekinsel haklara ilişkin ulus
lararası sözleşme, onaylayan ülkeler için hukuksal bağlayıcılık ilkesini de 
getirmiş bulunmaktadır.

EKONOMİK VE SOSYAL HAKLARIN ÖNEMİ

İnsan haklan alanında, daha da çok geliştirilmesi ve gerçek yaşama 
aktarılması gereken yanlar var. Bunların başında ekonomik ve sosyal ni
telikli olanlar geliyor. Dünyamızda şimdi daha da iyi anlaşılan şudur: İn
sanlar ekonomik bakımdan özgür olmadıkça kendisini ve ailesini insanlık 
onuru ile bağdaşabilen bir yaşam düzeyine ulaştıran gelire malik olma
dıkça, öteki haklar ve özgürlükler işlemezlik içine girmektedir. Şu halde, 
hem uluslararası hem de ulusal düzeyde dünyanın ekonomik kaynaklan 
ve olanaklan daha adil bir bölüşüme bağlanmalıdır. Dünyada adil bir 
uluslararası yeni ekonomik düzen kurulabilmeli ve yoksul ülkelerin daha 
da çok yoksullaşmasına engel olabilecek önlemler, vakit geçirilmeden, 
alınmalıdır. Bir insanlık suçu sayılabilecek açlık giderilmelidir.

Buna ulaşmaksızın yaşam hakkına gerçek anlamını verebilmek ola
naksızdır. Bu yolda ve doğrultuda ilk büyük ve ivedi önlem kuşkusuz, si
lahsızlanmayı gerçekleştirmek, bu büyük kitlesel duyarsızlığa elbirliği ile 
son vermektedir, ilk adım olarak sınırlamalardan yola çıkarak toptan ve 
toplam yasaklamalara ulaşmak başta gelen amacı oluşturmalıdır. Buna 
ulaşıldığında hiçbir ülke, hiçbir şey yitirmeyecek, fakat, herkes birçok 
şey kazanacaktır. Böyle bir sonuç, ulusal bencilliklerden annma ve insan
lar ve ülkeler arasında adalet ve sosyal adalet ilkelerini egemen kılma ça
balan ile elde olunabilir.

Banştan, banşçı düşüncelerden ne bireye ne de bir ülkeye zarar gelir. 
İnsanlar bunun bilincine ulaşmaktadır. Silahsızlanmayı gerçekleştirebil
menin en etkin yolu, kuşkusuz, gelecekte, bu bilinçli insanlann oluşturduk- 
lan bilinçli toplumlann, ülkelerin yönetimini üstlenmiş olanlara dönük yo
ğun ve sürekli baskılan olacaktır. Çünkü, yaşam hakkı, insan haklannın en 
kutsalı ve başta gelenidir. Yaşam hakkını tehdit eden en büyük tehlike ise, 
silahlanmanın durmadan tırmanması, zengin, yoksul bütün ülkelerde yay
gınlaşmasıdır. O halde, hiçbir aymm, din, inanç, ideoloji, yoksul, zengin 
ayınmı söz konusu olmaksızın yaşam hakkı herkes için tehlikededir. İşte, 
insanlar, İnsan Haklan Evrensel Bildirisi'nin oluşturduğu haklara dayana
rak, bu hakları sonuna kadar kullanarak ve banşcı yollardan sonuna kadar 
direnerek ve böylece yaşamaya değer daha mutlu bir dünya yaratmak bilin
cine ulaşacaklar ve korkusuz bir yaşama erişebileceklerdir. Unutmayalım: 
Her çağda, yaşanılan günlerin düşleri, yarınlann gerçekleri olabilmiştir.
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»
SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLER VE ULUSLARARASI 

ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ *

i

Muhafazakâr-tutucu iktidarların geleneğinde emeğe nadiren saygı 
vardır. Bu durum, sendikalara karşı aldıkları tavırlar içinde simgeleşir. 
Bu olgunun pek çok örneklerine kamuoyumuz sık sık tanık oluyor. Bun
lardan en son ve en önemli ikisi, Türk-Iş'in polis tarafından engellenmiş 
olan mektup-dilekçe sunma girişimi ile Ereğli Demir-Çelik işyerinde ikti
darın ve işverenin izledikleri demokrasi ilke ve kurallarına, sendikal hak
lara ve özgürlüklere ters düşen davranışlardır. Bu oluşum, düşünüyoruz 
ki, 1982 Anayasası'nın sendikal haklara ve özgürlüklere bakış açısı olan 
bir yanılgıdan kaynaklanıyor. O da şu: Sınıfsal bir örgüt olan sendikanın 
bu niteliği ileri sürülerek, sendikacılık hareketi içinde üretim mallarını el
lerinde tutan katmanlara egemen olma amacı görülmektedir. Bu bir yan
lış ve saptırma olarak kabul edilebilir. Sendikalara ve onların oluşturduk
ları sendikacılık hareketine sınıfsal egemenliğin bir aracı olarak bakmak 
aslında sosyal ve ekonomik adaletsizliğin sürüp gitmesini istemek anla
mına geldiği gibi son bir tahlilde de bizi demokrasiye yabancı sistemlerin 
sendikacılık anlayışına, yani sendikaların yararsızlığı ve devlet denetimi 
altında çalışmaları gerektiği zihniyetine kadar götürür.

TÜ RK -İŞ 'İN  M EK TU P-D İLEK ÇE G İR İŞİM İ
Herkes biliyor ki sendikal haklar ve özgürlükler, Türkiye'de demok- 

rasici bir siyasal düzenin kabul edemeyeceği ölçülerde anayasa ve yasa
lar tarafından sınırlanmış ve yasaklarla çevrilmiştir. Hükümet tarafından 
her zaman, sıkı denetimler altında tutulabilecek sendikalar, işlevlerini 
tam olarak ve özgürce yerine getirmekten alıkonulmaktadırlar.

(*) Cumhuriyet, 5 Mayıs 1987.
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Sıkıyönetim düzenini izleyen olağanüstü hal düzeni ve DGM'leri re
jimi, hem demokrasiyi hem de onun ayrılmaz bir yanı olan sendikal hak
ları ve özgürlükleri ağır bir gözetim altında tutmaktadırlar. İşçiler ve sen
dikalar hem bugünkü iktidar hem de işverenler tarafından sıkıştırılmakta
dır. Durum tepki sınırını aşarak patlama noktasına hızla ulaşıyor. İşçilere 
ve sendikalara karşı süregelen bunca haksızlıklar ve olumsuzluklara karşı 
Türk-İş yöneticilerinin sonu gelmez demeçleri de bir sağırlar diyaloguna 
dönüşmüştür. Bu arada Türk-İş bir şey yapma gereğini duyarak hiçbir 
olumlu etkisi olmayacağı önceden bilinmesi gereken bir mektup-dilekçe 
ile Millet Meclisi'ne başvurma girişiminde bulunmuş ve boyunun ölçüsü
nü almıştır.

Türk sendikacılık hareketinin lider kadroları, yaşanılan ağır koşulla
rın dayanışma bilinci ve beceri birikimi içinde görünmüyorlar. Siyasal re
jimin, demokrasinin özüne bir türlü ulaşamamış olmasının yarattığı 
olumsuzluklar sendikacılık hareketine de bütün boyutları ile yansımıştır. 
Bu durumların doğal bir sonucu olarak sendikaların geleneksel işlevlerin
de bile etkinlikleri gerilemiştir. Buna koşut olarak da işçi sınıfının yaşam 
düzeyleri gerilemiş ve yıpranmıştır. Emek ve sermaye güç dengeleri bo
zulmuştur.

Hükümetten umudunu kesmiş olan Türk-İş'in bu kez bir mektup- 
dilekçe ile Millet Meclisi'ne ulaşmaya çalışma girişimi, Houston'dan ge
len bir talimat sonunda polis tarafından önlenmiştir. Böylece, Başbakan 
Sayın Turgut Özal'ın işçi sınıfından ne derece uzaklarda bulunduğu ve bu 
sınıfın sıkıntılarına ve haklarına ne denli yabancılaşmış olduğu bir kez 
daha gün ışığına çıkmıştır. İşverenlerin bilinen yanlış politikaları ise, 
TİSK'in açıklamaları ile kamuoyuna her fırsatta yansımaktadır. Biliyoruz 
ki anayasanın sendikal haklara ve özgürlüklere ilişkin düzenlemelerin ta
mamı TİSK kaynaklıdır.

DERİN ADALETSİZLİKLER
Sendikalar Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası 

da 12 Eylül döneminin çalışma bakanı ile onun İstanbul Üniversitelerin
deki yakın arkadaşlarının ve TİSK ile işbirliğinin bir ürünüdür. Sakınca
ları ve sendikal haklara ve özgürlüklere aykırı birçok yanının derin ada
letsizlikler yarattığı bilinen bu yasaların değiştirilmesine de işverenler 
karşı çıkmaktadırlar.

TİSK Genel Sekreteri Sayın Kubilay Atasayar, "Çalışma yaşamın
da sık sık mevzuat değişikliğine gidilmemesi, bizim samimi görüşü
müzdür. Son günlerde 12 Eylül sonrası oluşan kuruluş ve müessese- 
lere karşı programlı bir saldırı uygulanmaktadır. İş yasaları da ken
dilerini bu saldırılardan kurtaramamıştır" diyor.

Emeğin sömürüldüğü, ücretlerin maliyetler içindeki paylarının yüz
de 9-10'lara düştüğü yerlerde sağlıklı bir kalkınmanın sağlanamayacağı, 
hükümet ve işveren kesiminde bir türlü anlaşılamıyor.
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ULUSLARARASI ÖRGÜT'E ŞİKÂYET HAKKI
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin olağanüstü mahkeme niteliklerini 

taşıması ve Olağanüstü Hal Yasası'nın birçok ilde yürürlükte bulunması 
ve uygulamaları demokratik hakların ve özgürlüklerin işlerliğini son de
rece ağırlaştırmaktadır. Bu durumun en yakın örneği, Tlirk-İş'in bir mek- 
tup-dilekçe verme girişimi sırasındaki ve sonrasındaki gelişmelerdir. 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na aykırı olduğu ileri sürülerek, 
emek güçlerini satarak ya da kiralayarak geçimlerini sağlayan insanların 
durumlarını açıklayan çok masum bir dilekçenin soruşturma konusu ya
pılması, siyasal rejimin demokrasi olmaktan ne kadar uzaklarda bulundu
ğunun sayısız kanıtlarından biridir. Bu durumda Türk-İş de, Uluslararası 
Çalışma Örgütü nezdinde şikâyet hakkını isterse kullanabilir. Bu hak da
ha önceden doğmuş bulunuyor.

Bilindiği üzere UÇÖ’nün gözünde sendika özgürlüğünün temel bir 
insan hakkı olarak ayrı ve özel bir yeri vardır. Çünkü bu özgürlük sosyal 
adaleti gerçekleştirmenin ve emek ile sermaye arasında güç dengesi kur
manın başta gelen koşuludür. Bu nedenle, sendikal özgürlüklerin özel bir 
korunmaya alınması zorunluğu duyulmuştur. Bunu sağlamak için de 
1950 yılından başlayarak özel kurul ve yan kurullar oluşturulmuştur.

Şimdi Türk-İş, Türkiye'nin de üyesi bulunduğu ve yakın zamanlara 
kadar hep iyi ilişkiler içinde kaldığı UÇÖ'ye başvurarak sendikal özgür
lükleri çok sınırlı düzeylerde tutmak eğiliminde olan hükümet hakkında 
şikâyetlerde bulunabilir. Aslında, aynı nedenlere dayanan şikâyetler, çe
şitli uluslararası sendika federasyonları ve konfederasyonları tarafından 
UÇÖ'ye yapılmıştır.

Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar son aşamalara gelmiş bu
lunmaktadır. Son sözün söylenmesi, Türk hükümetine ve dünya kamuo
yuna iletilmesi ise, geçen yılın Nisan ayında UÇÖ'nün Genel Müdürü'ne 
hükümet tarafından verilen bir mektup üzerine ertelenmiştir. Bu mektup
ta deniliyor ki: "T ürkiye, tasdik etmiş olmakla, 98 sayılı sözleşme ile 
üstlendiği vecibelere ve ILOAnayasası'nda yer alan sendika özgürlü
ğü prensiplerine ve konuya ilişkin ILO normlarına tam olarak uy
mayı temin edecek her çeşit adımı atmayı ve her çeşit tedbirleri, ül
kede cari siyasal ekonomik ve sosyal gerçekler ışığında gerekebilecek 
zaman sınırları içinde almayı... i1)" kabul ediyor. Ayrıca, "Türk hükü
metinin sendikal haklara ILO tarafından anlaşıldığı biçimi ile tüm 
olarak saygı gösterildiği bir ortama sahip olmanın öneminin tam id
raki içinde bulunduğu..." da mektupta yer alıyor. Bu mektubun verildi
ği tarihten bu yana bir yıl geçti. Fakat UÇÖ'nün ölçüleri ile uyum sağla
yacak yasal önlemlerin alınması gerçekleşmedi. U Ç Ö 'nün denetim or
ganlarının raporlarında yer alan yasal değişikliklerin zaman yitiril
meden yapılması isteği ile uyarılarının dikkate alınacağı umudu boşa 
çıktı. Geçen Şubat ayında İstanbul'da yapılan bir toplantıda Avrupa'nın

(1) Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Türk-İş dergisinin Haziran 1986 sayısına bakınız.
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tüm işçi örgütlerinin, Türkiye'deki sendikal hakların ve özgürlüklerin du
rumunu çok acı ve ağır bir dille eleştirmelerine hep birlikte tanık olduk.

BAŞ MİMAR!
Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ise, her fırsatta sendikal 

özgürlüklerin yetersizliğini acı eleştirilerle dile getiriyorlar, vurguluyor
lar.

Houston'dan gelip vakit yitirmeden Türk-lş'in, Millet Meclisi'ne bir 
şikâyet dilekçesi verme girişimine çatmayı da ihmal etmeyen Sayın Baş
bakan Özal, kuşkusuz ülkemizdeki güdük demokrasinin ve bundan kay
naklanan kolu kanadı kırık sendikacılık hareketinin başta gelen mimarı
dır. Demokrasi ve insan haklan konularında yürüttüğü sağlıksız politika
larda direnirken, Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na katılma isteğinde de 
içtenlikli olup olmadığı, kuşkusuz zihinlerde doğabilecektir. Çünkü, her
kes biliyor ki, Batı Avrupa'nın ortak varlığının başında demokrasi, insan 
hakları ve laik kültür yer alır. Bu değerlerle uyum sağlamak topluluk 
içinde bir yere ulaşmanın ilk temel koşuludur. Bunu Sayın Başbakan da 
biliyor. Bu durumda ister istemez kuşkucu olmak gerekiyor ve akla şu 
geliyor: Başbakan, büyük bir manevranın içindedir.

Katılabilmenin gerekli ilk temel koşullarını yerine getirmeyerek as
lında Türkiye'yi İslam âlemine ve daha çok Arap dünyasına yerleştirmeyi 
yeğlemektedir. Şeriat devletine bu yoldan daha hızla ve daha almaşıksız 
olarak ulaşabilecektir.

SONUÇ
Bu oluşum, Sayın Başbakan'ın büyük bir sim  ve özlemi olabilir. Bu 

sır ve özlem bekleyedursun, bu arada ülkemiz önümüzdeki Haziran ayın
da UÇÖ tarafından sendika özgürlüğünü ihlal etme suçlaması ile karşı 
karşıya gelebilecektir. Yasalar ve uygulamalar ile bu duruma varılmıştır. 
Ereğİı Demir Çelik Fabrikası'nda toplu iş sözleşmesi yapabilecek yetkili 
sendikanın belirlenmesi ve sendika seçme özgürlüğü konularında hükü
metin ve işverenin yıllardan beri sürdürdükleri politikalar Örgütlenme 
ve Toplu Pazarlık H akkına İlişkin 98 Sayılı Uluslararası Çalışma 
Sözleşmesi açısından Türkiye'yi ihlalci ülke durumuna getirmeye yeter 
de artar bile Yükümlülüklere uyma durumu UÇÖ'nün Anayasa ve sen
dika özgürlüğüne ilişkin 87 sayılı sözleşme bakımından da önümüze gel
miştir. Eğer Türkiye, 30 Nisan 1986 tarihli mektubunda açıkladığı görüş
ler doğrultusunda ve makul bir süre içinde ilgili yasalarını iyileştirmeye 
dönük içtenlikli adımlan atmazsa, acı ve saygınlığına gölge düşürebile
cek gelişmelerle yüz yüze gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

(2) Türkiye, bu sözleşmeyi 1951 yılında onaylamıştır. Bu durumda sözleşmenin hükümlerine 
uymakla yükümlüdür. Uluslararası Çalışma örgütü, bu yükümlülüğün yerine getirilmedi
ği görüşündedir.
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İŞSİZLİK SORUNU VE AT

Prof. Sadun AREN

L /
Bilindiği gibi 1992 yılında Avrupa Topluluğu (AT) üyeleri araların

daki bütünleşme sürecini tamamlayıp tek bir devlet haline geleceklerdir. 
Zaten bir süredir kendilerine, o zamana kadar olduğu gibi Avrupa Ekono
mik Topluluğu (AET) yerine sadece Avrupa Topluluğu (AT) demeleri de 
bu amaca yönelişin bir ifadesidir. Hiç kuşku yoktur ki, AT üyeleri arala
rındaki bütünleşmeyi ilerletip tamamladıkça bunun diğer ülkeler ve bu 
arada Türkiye üzerinde de, özellikle ekonomik bakımdan, önemli etkileri 
olacaktır.

Bugün AT üyeleri arasında henüz ne mallar ve sermayeler için tam 
bir ortak pazar oluşabilmiş, ne de işçiler ve emekçiler için tam bir dola
şım serbestliği (özgürlüğü) sağlanabilmiştir. Bu nedenle AT üyesi olmak
la bunun dışında kalmak arasındaki fark fiiliyatta çok fazla değildir. Ama 
1992'den, yani üyeleri arasında tam bütünleşme gerçekleştirildikten sonra 
dışta kalan ülkelerin AT karşısındaki konumlan, önceki duruma göre gö
reli olarak kötüleşecektir.

n .
Türkiye hükümetleri böyle bir topluluğun dışında kalmanın sakıncalı 

olacağını düşünerek daha 1963'te ortak üye olmuş, 1987'de de tam üyelik 
için başvuruda bulunmuşlardır. Böylece, AT konusu Türkiye'nin yalnız 
ekonomik değil fakat sosyal ve siyasal gündeminin birinci maddesi ol
muştur. Konunun, bu yaşamsal önemine koşut olarak, ekonomik, sosyal, 
siyasal ve kültürel pek çok yönü vardır. Ama ben bu yazıda, Cahit Talaş 
arkadaşımın uzmanlık alanı içinde olduğu için, konunun sadece işsizlik 
ya da, tersinden ifade edilecek olursa, istihdamla ilgili yanı üzerinde du
racağım.

117



III.
Eğer herkes kendi emeğini gene bizzat kendisinin değerlendirebile

ceği üretim araçlarına (aletlere, toprağa) sahip olsaydı, elbette ki, işsizlik 
ya da istihdam diye bir sorun ortaya çıkmazdı. Çünkü toplum için üretil
mesi gerekli malların bir kısmını herkes kendi olanakları oranında üretir 
ve böylece hiç kimse işsiz kalmazdı. Fakat bilindiği gibi kapitalizmin ge
lişmesiyle birlikte üretim araçlan kapitalistlerin ellerinde toplanmış ve 
bir işçi sınıfı meydana çıkmıştır. İşçilerin temel özelliği üretim araçların
dan yoksun olmalarıdır. Bu nedenle emeklerini bizzat kendileri değerlen
diremezler. Üretim aracı sahiplerinin onlara iş vermeleri, onları çalıştır
maları gereklidir. Yoksa işçiler kendilerine iş bulamazlar. Onun için, üre
tim aracı sahiplerine işveren de denir.

İşverenler talebe göre ve kâr etmek için üretim yaparlar. Bu nedenle 
ne kadar işçiye iş verecekleri toplam talebe bağlıdır. Bu talep bütün işçi
leri çalıştırmaya (istihdam etmeye) yetmediği zaman işsizlik olur.

IV
İstihdamın iki yönü vardır. Birincisi, çalışan kişi ile ilgili yönüdür. 

Bir ülkedeki herkesin geçimini sağlayacak ve yeteneklerine uygun bir iş 
sahibi olması temel bir koşuldur, işverenlerin bunu mutlaka sağlamaları 
gereklidir. Bunu sağlayamayan bir düzen yıkılmaya mahkumdur.

İstihdamın ikinci yönü, üretimle ilgilidir. Bilindiği gibi bütün değer
lerin yaratıcısı emektir. Bir ülkede varolan emek gücünün tam olarak kul
lanılmaması en büyük bir israftır. Bu bakımdan da işsizliğin ortadan kal
dırılması en temel bir sorundur.

Ancak biliyoruz ki, kapitalizmin iç çelişkileri, bütün işçileri istih
dam edecek kadar bir talep yaratılmasına olanak vermez. Bu nedenledir 
ki, kapitalist ülkelerde daima az veya çok bir işsizler ordusu bulunur. Üs
telik kapitalizmin kendi yaşamı için buna gereksinimi de vardır.

V.~
Çağımızda ekonomik alanda uluslararasında oldukça gelişmiş bir iş

bölümü vardır. Örneğin Türkiye’de harcadığımız her 100 liranın aşağı yu
karı 15 lirası dışarıdan getirilmiş bir mala gitmektedir. Birçok ülkelerde 
bu oran daha yüksektir. Bu demektir ki bir ülkede toplam talebin önemli 
bir bölümü yabancı ülkelerden gelmektedir. Konuya böyle bakınca, istih
dam sorunun yalnız ulusal değil fakat aynı zamanda uluslararası bir sorun 
halini almış olduğunu görürüz. Böyle olunca açıktır ki, örneğin Türki
ye’nin istihdam sorunu yalnız Türkiye'de çözülemez. Diğer ülkelerin de 
bu konuda işbirliği yapmaları gereklidir.

Bu durumda istihdam sorunu karşımıza iki yönüyle çıkar. Birincisi, 
ulusal planda olduğu gibi uluslararası planda da tam istihdam sağlayacak 
bir talep hacminin istikrarlı bir biçimde yaratılamamasıdır. Bilindiği gibi
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kapitalist ekonomiler ekonomik faaliyet hacmi bakımından devamlı bir 
dalgalanma (konjonktür hareketleri) içindedir. İstihdam hacmi de (işsiz
ler de) buna koşut olarak artar ya da azalırlar. Nitekim son zamanlarda 
bütün kapitalist ülkeler sürekli bir işsizlik bunalımı yaşamaktadır. Örne
ğin Nisan 1989 itibariyle AT ülkelerindeki toplam işsizlik oranı % 10,5 
civarındadır.

Sorunun diğer bir yönü, toplam istihdamın kapitalist dünyada ulusla- 
rarasındaki dağılımı ile ilgilidir. Blindiği gibi, çeşitli nedenlerle, bazı ül
keler bu toplam istihdamdan daha fazla, bazıları daha az pay almaktadır
lar. Örneğin 1973’e gelinceye kadar B. Almanya, Fransa gibi ülkeler ken
di işgüçlerini kullandıktan başka dışardan da işçi ithal etmişlerdir. Oysa 
şu sıralarda B. Almanya'da 2 milyon civarında işsiz vardır. (Ama bu ülke 
bundan çok daha fazla yabancı işçi çalıştırmaktadır.)

Üretim öğelerinin, özellikle işgücünün, uluslararasında en rasyonel 
bir biçimde dağılımını önleyen engel siyasal sınırlar ve buna bağlı sos- 
yal-hukuksal farklardır. Bu sınırlar işgücünün ülkeler arasında serbestçe 
dolaşımını fiilen sınırlar. Öyle ki, eğer bu engeller ortadan kalksa ve bü
tün kapitalist dünya tek bir pazar halini alsa, toplam emek gücü, önceki 
duruma göre, daha verimli olarak kullanılır.

Bu durumun aynı zamanda toplam istihdamı artırıp artırmayacağı 
başka koşullara bağlıdır. Pazarın büyümesi ekonomik gelişmeyi hızlan
dırdığı ölçüde istihdamı artırabilir. Ancak ekonomik gelişmenin emek 
gücünden tasarruf sağlayan tekniklerle gerçekleştirilmesi ters yönde etki 
yapar. Buna karşılık büyük pazarın sürtüşmeden doğan işsizliği enaza in
direceği kuşkusuzdur.

VI.
Yukarıdaki çerçeve içinde Türkiye'nin AT karşısındaki istihdam so

rununu, iki bakımdan ele alabiliriz.
Birincisi halen AT'da bulunan ve ikinci sınıf insan muamelesi gören 

ve aileleriyle birlikte 1,5 milyonu aşan işçilerimizin durumu ile ilgilidir. 
Bu, Türkiye için bir istihdam sorunu değil fakat vatandaşlarımızın hakla
rının korunmasıyla ilgili ve insani yanı ağır basan çok yönlü bir sorun
dur.

Bu sorunun çözümü her şeyden önce, Türkiye'li işçilerin AT vatan
daşı işçilerle eşit haklara sahip olmalarını gerektirir. Halen durum bundan 
çok uzaktır. Kaldı ki, eşit haklar sağlansa bile, dil, din kültür farklarından 
ötürü AT'da çalışan ve yaşayan Türk işçi ve insanlarının fiilen aleyhte bir 
ayırıma uğrayacakları muhakkaktır. Buna karşı özel önlemler alınması 
gereklidir.

Dışarıda çalışan işçilerimizin sorunlarının çözümünde AT'dan çok 
şey beklenmemeli onların iyi niyetine pek güvenmemelidir. Bugün işçile
rimiz aleyhine işleyen birçok hukuksal aksaklıklar, aslında aksaklık de
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ğil, fakat hesaplı işlerdir. Bu nedenle, çözümü, daha çok işçilerimizin 
eğitiminde, bulundukları ülkelerde ileri sendikalara girmelerinde, o sen
dikalarla ortak davranışlara girmekte ve ayrıca bütün bu konularda bizim 
gibi AT'a işçi gönderen ülkeler hükümetleri ve sendikalarıyla ortak hare
ket etmekte aramalıdır.

. Konunun diğer yönü AT'ın fiilen Türkiye'deki istihdam hacmi üze
rindeki etkisi ile ilgilidir. AT öteden beri vardır. Bu nedenle söz konusu 
etki, ancak, onun 1992'den sonra daha da bütünleşmesi karşısında söz ko
nusudur. Yani soruyu yeniden şöyle sormamız gerekir. AT'ın tek bir dev
let durumuna gelmesinin Türkiye'deki istihdam hacmi üzerinde ne gibi 
etkileri olacaktır? Bu soruna iki yönden yanaşabileceğimizi görmüştük. 
Birincisi toplam istihdamın uluslararası paylaşımı, diğeri de arızi (friksi- 
yonel) işsizliğin azaltılması idi.

AT'ın tam bütünleşmesinin bu topluluğun daha güçlü bir ekonomik 
birim haline gelmesine yarayacağında kuşku yoktur. Böyle olunca Türki
ye'nin daha güçlü bir rekabet karşısıda kalacağı (Hem AT pazarında, hem 
AT dışında) ve üretimi ve istihdamı geliştirmekte daha büyük güçlük çe
keceği açıktır.

AT'ın tek bir devlet halini almasının istihdam sorunu üzerindeki diğer 
etkisi, yabancı işçiye olan gereksinimlerinin azalmasıdır. Bu bakımdan 
Yunanistan, İspanya ve Portekiz'in AT üyesi olmaları büyük önem taşı
maktadır. Çünkü bunlar AT'a bizimkilere benzer nitelikte işçiler gönder
mektedirler. Bu nedenle bu ülkelerin işçilerinin 1992'den sonra tam serbest 
dolaşım hakkını elde etmeleri, AT'ın -şayet tekrar canlanacaksa- yabancı 
işçi gereksinmelerini uzun süre karşılayacak, buna gerek bırakmayacaktır.

VII.
Başlangıçta da değinmiş olduğumuz gibi kapitalist düzende işsizli

ğin kalıcı bir çözüme kavuşturulması olanaksızdır. Nitekim bugün kapita
lizmin gelişmiş ülkeleri de azgelişmiş ülkeleri de işsizlikten kıvranmakta
dır. Buna karşılık sosyalist ülkelerde -başka bazı konularda ciddi başarı
sızlıklar olmakla beraber- işsizlik diye bir sorun görmüyoruz. Yani ger
çek, kalıcı çözüm sosyalizmdedir, buna yönelmektedir.

Bu böyle olmakla beraber, kapitalist düzen içinde de işsizliği azaltıcı 
bazı önlemler alınabilir. Bunun için herşeyden önce dışarıya işçi gönder
mek bir çözüm olarak düşünülmemelidir. Elbette ki, böyle bir fırsat çı
karsa bundan olabildiğince yararlanılmalı ama gelip geçici bir çözümden 
öteye önem verilmemelidir.

AT'a üye olmak çözüm değildir. Tersine böyle bir üyeliğin ülkemiz
de neden olacağı işsizlik, yaratacağı yeni iş hacminden fazla olacaktır. 
Çünkü açıktır ki, AT rekabeti içinde, çok işçi çalıştıran küçük geri tek
nikli tesisler kapanacak ve bunlara karşı büyük -az  işçi çalıştıran- ileri 
teknikli işyerleri genişleyecek ya da yeniden kurulacaktır.
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Diğer taraftan AT'a işçi göndermek ve halen orada bulunan işçileri
mizin haklarını korumak için AT'a üye olmanın şart olmadığı da hatırda 
tutulmalıdır.

Çözüm içerde, ülkenin olabildiğince hızlı sanayileşmesi ve kalkm- 
masındadır. Diğer bir deyişle, uluslararası istihdam paylaşımında, ya da 
işbölümünde Türkiye'ye düşen payın artırılmasıdır. Bu karşılıklı şevkat 
ve iyi niyetle değil fakat ciddi pazarlıkla çözülecek bir sorundur.

Bilindiği gibi kapitalizmde iş bölümünün ne olacağını belirleyen öge 
rekabettir. Kimin ne yapacağını rekabet gücü belirler. Türkiye bu gücünü 
artırmak için her şeyi yapmaya hazır olmalıdır. Gümrük himayesinden, 
bazı mal ve hizmetlerin üretiminin devlet eliyle düzenlenmesi ya da dev
letleştirilmesine kadar ülkenin rekabet gücünü artırıcı her şey planlı bir 
biçimde yapılmalıdır.

Bu konuda uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı açıktır. Tür- 
' kiye kendi düzeni gereği, esas olarak, kapitalist-emperyalist dünyayla iş

birliği yapmaktadır. Ancak bu işbirliği şimdiye kadar Türkiye'nin duru
munu düzeltici ve rekabet gücünü artırıcı bir sonuç vermemiştir. Bu ne
denle aynı çevrelerden gelen öneriler yani IMF'nin, Dünya Bankasının, 
OECD'nin ve AT'ın Türkiye'nin ekonomik yönetimi konusundaki öneri
lerini büyük dikkat ve ihtiyatla karşılamak gerekir.

Diğer taraftan bu aynı konuda sosyalist dünya ile yapılacak işbirliği
nin büyük değeri olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Bu ülkelerde son 
yıllarda görülen ve dışa açılmayı da içeren yeni gelişmeler, bu bakımdan 
çok önemli bir tarihsel fırsat yaratmış bulunmaktadır. Bu fırsat vakit kay
bedilmeden değerlendirilmelidir. Bu ülkelerle yapılacak işbirliğinin geliş
tirilmesi Türkiye'nin hem sanayileşme ve kalkınma yönünde sağlam 
adımlar atarak kalıcı kazanımlar elde etmesine, hem de emperyalist- 
kapitalist dünyaya karşı pazarlık gücünün artmasına olanak sağlayacaktır.
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İSTİKRAR VE YAPISAL UYUM POLİTİKALARININ 
BİR BİLANÇOSUNA DOĞRU*

Prof. Dr. Korkut BORAT AV **

GİRİŞ: KEYNES'ÇİLİĞİN "ALTIN ÇAĞI"NDAN 
MONETARİZMİN KURŞUNÎ ÇAĞINA

Kapitalist dünya ekonomisinde geçmiş on beş yıl boyunca meydana 
gelen dönüşümleri özlü bir biçimde özetlemek gerekirse, kullanılabilecek 
en uygun ifadelerden birinin "Keynes'gil sosyal-demokrasinin egemen ol
duğu bir dünyadan sermayenin sınırsız egemenliğini temsil eden bir baş
ka dünyaya monetarist bir karşı-devrimle geçiş girişimi" olabileceğini 
düşünüyorum.

Bu makalede, bu özet ifadenin ikinci yansının, özellikle Üçüncü 
Dünya için nasıl ve ne derecede geçerli olduğunu tartışmaya çalışacağım. 
Bu tartışmayı, yakın geçmişte "istikrar" ve "yapısal uyum" adı verilen 
programlan uygulayan çeşitli ülkelerin deneyimlerinin kısmi, çok genel 
ve kuşbakışı bir bilançosunu yapmaya çalışarak sürdüreceğim. Bir "bilan
ço denemesi" olduğu için - arada bir Türkiye'ye verilen kısa ve zorunlu 
atıflar dışında - tek tek ülkelere değinmeyi yararsız buluyorum. Yukarı
daki ifadenin ilk yansı, yani "Keynes'gil altın çağ"ın hem kapitalist met
ropoller, hem de dünya ekonomisinin merkez-çevre ilişkileri içinde ince
lenmesi bu çalışmanın kapsamı dışında kalıyor.

"Sermayenin sınırsız egemenliğini temsil eden dünya"ya gelince, bu 
ibare ile henüz tamamlanmamış bir süreç kastediliyor: ABD ve İngilte
re'de Reagan'cı ve Thatcher'ci politikaların zaferi ve zamanla Avrupa sos
yal demokrasilerinin büyük bölümünün aynı modelin daha yumuşak var- 
yantlanna teslim olmaları Batı ekonomilerinde meydana gelen dönüşüm
lerin ana öğelerini temsil eder. Uluslararası sermayenin Üçüncü Dünya 
üzerinde artan egemenliği ise uluslararası mali kuruluşlann, yani Ulusla

(*) Bu makalenin aslı, 1989 Mayısında Berlin'de Hochscule für Ökonomie Bruno Leuschner'dcki 
uluslararası bir seminere sunulan İngilizce bir tebliğdir.

(**) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi.
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rarası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB)'nın aracılığıyla gerçek
leşmiştir: Bu iki kuruluşun azgelişmiş ülkelerin iktisat politikalarını belir
lemede son on yıl içinde giderek artan, hatta zaman zaman sınırsız görü
len bir nüfuza sahip olmaları ise i s t ik r a r  v e  y a p ı s a l  u y u m  programlarının 
uygulanması yoluyla gerçekleşmiştir. Bu politika modellerinin ardında 
yatan iktisadi doktrin monetarizmin kaba bir versiyonu ile bağnaz bir ne- 
oklasik yaklaşımın bir karışımıdır. Bu makalede " g e le n e k s e l"  iktisat poli
tikaları olarak adlandıracağımız bu modellerin Üçüncü Dünyada nasıl uy
gulanmaya konduğu ve bazı sonuçlan, yukarıda da belirttiğim gibi, bu in
celemenin ana sorunsalıdır.

Uluslararası mali kuruluşların politika modelleri, çoğu kez gönülsüz 
Üçüncü Dünya hükümetlerine nasıl aktarılır? Bu sorunun yanıtı iyi bilin
mekle birlikte, sözü geçen "aktarım mekanizmalan"nı kuşbakışı gözden 
geçirmek yine de yararlı olabilir.

Azgelişmiş ülkelere dönük uluslararası sermaye hareketlerinin 
içinde resmi yardımların veya "yumuşak koşullu" kredilerin büyük bir 
yer kapladığı uluslararası Keynes'çi dönemin bir mirası olarak çoğu 
Üçüncü Dünya ülkesinde dış ticaret ve/veya cari işlemler açıklan kro
nik bir durum kazanmıştır. Bu, ekonomilerin normal bir büyüme tem
posunu sürdürebilmeleri için belli boyutlarda dış kaynak gereksinimi
nin zorunlu hale gelmesi demektir. Bu koşullarda, dış kaynak akımında 
meydana gelen herhangi bir kesinti, faiz hadlerinde ani ve önemli bir 
yükselme, dış ticaret hadlerinin bozulması ve ihracat hacimlerinde bü
yük boyutlu daralmalar biçiminde ortaya çıkan herhangi bir d ı ş s a l  ş o k ,  
döviz darlığından kaynaklanan bir ekonomik krizin ön-koşullannı ha
zırlar. Keynes'çi dönem, belli türden dış şoklann doğmasına karşı sa
vunma engelleri (örneğin düşük faizler) içermekte idi veya (dış ticaret 
hadlerinden kaynaklanan şoklarda olduğu gibi) belli bozulmalann kriz 
durumlanna dönüşmesini önleyebilmekte idi. Monetarist dönem ise, 
önceki dönemin oluşturduğu güvenceleri ya ortadan kaldmr; yahut da 
tersine döndürür: Dış şoklar istisna olmaktan çıkar; "olağan"laşır ve bu 
şoklar çoğu halde dünya ekonomisinin işleyiş biçiminden kaynaklandı
ğı halde, "uyum" yükümlülüğünün tümü, azgelişmiş ülkenin zayııf 
omuzlanna yıkılır. Dış şoklann krize sürüklediği ülkeye dönük ulusla
rarası finans akımlannı yeniden açmanın gerekli koşulu, tüm ana öğe
leri IMF tarafından formüle edilmiş standart bir istikrar ve uyum prog
ramını uygulamaya koymaktır. Açılan fınans akımlannın s ü r d ü r ü lm e s i  
ise, "niyet mektuplan"nda öngörülen b a ş a r ım  ö lç ü t le r in in  gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin IMF ekiplerince denetlenmesi sonunda verilecek 
"olumlu" raporlara bağlıdır. IMF tarafından yapılacak herhangi "olum
suz" bir değerlendirme, uluslararası fınans merkezlerine ve bu merkez
lerin tepkileri de ilgili azgelişmiş ülkenin Merkez Bankası'na hızla ak- 
tanlır. Bu arada DB da ikinci uluslararası finans kuruluşu olarak re
form programının daha uzun dönemli, yani "yapısal uyum" boyutunu 
gözetim altında bulundurur.
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Bu, yakın geçmişte azgelişmiş ülkelerin pekçoğunun defalarca karşı
laştıkları malûmm senaryodur. Ancak, bu senaryonun nasıl kurumsallaş
tığına ilişkin birkaç gözlem yine de yararlı olabilir. Hükümran devletlerin 
karar alma süreçlerine dıştan müdahale etme anlamına gelen bu mekaniz
ma, ilk zamanlarda, sadece dış şokların yarattığı dengesizliklere karşı 
oluşturulan istisnai bir operasyon olarak görülüyordu. Ancak, 1970'li yıl
ların ikinci yansından itibaren Üçüncü Dünya'nın dış borçlarının olağa
nüstü bir hızla büyümesi, bu mekanizmayı sürekli bir hale dönüştürdü: 
Dış borç servisinin düzgün bir şekilde sürdürülmesinin pekçok ülke için 
imkânsızlığı ortaya çıkınca uluslararası fınans kuruluşlarınca örgütlenen 
"borç erteleme" veya "borç hafifletme" operasyonları da s ü r e k l i  uğraşlar 
haline geldi. Bunun sonunda, IMF ve DB, Üçüncü Dünya ülkelerine dış 
şoklardan kaynaklanan kriz anlarında geçici olarak yol gösteren kuruluş
lar olmaktan çıkmışlar; borçlu ülkelerin iç politikasını gözetim altında tu
tan sürekli denetim organları haline dönüşmüşlerdir.

Ancak, kimin adına ve ne için denetim? IMF/DB teknokratlarının 
azgelişmiş ülkelerin yararına, bu ekonomilerin rasyonellik kazanabilme
leri için uyguladıkları bir denetimden mi sözediyoruz? Uluslararası tek
nokratların büyük bölümü kendi rollerini şüphesiz bu "paternalist" çerçe
ve içinde algılarlar ve bu yüzden de kendilerine "beynelmilel kapitaliz
min ajanları" türünden yaftalar yakıştmldığı zaman samimi olarak rahat
sız olurlar ve tepki gösterirler.

Ne var ki, kendi rollerini sadece rasyonellik ve etkinlik sağlamak 
olarak kabul eden IMF/DB teknokratlan, bu tavırlarıyla iktisat politikası
na ilişkin tüm sorunlarda kendilerini "mutlak gerçeğe" sahip olarak gör
müş oluyorlar. Bu türden bir "gerçeğin tekeline sahip olma" savının, sos
yal bilimlerde ne derecede dayanıksız olduğunu aynca tartışmaya bil
mem gerek var mı? Her iktisat öğrencisi bilir ki, basit bir programlama 
modelinde, amaç fonksiyonunu veya sınırlamaları değiştirdiğinizde elde 
ettiğiniz sonuçlar da değişir. Karmaşık toplumlann tüm ekonomik yapısı
nı ilgilendiren iktisat politikası sorunlannda ise tek bir düşünce okulunun 
geçerli olan tek seçeneği üretebileceğini düşünmek saçmalık değil de ne
dir? Bu nedenle, azgelişmiş ekonomilerin güncel sorunları karşısında 
IMF/DB reçetelerini "tek seçenek" olarak ortaya koyan görüşleri, beynel
milel sermayenin dünya çapında yürüttüğü ideolojik bir saldmnın bir par
çası olarak nitelendirebiliriz, o kadar... Bu saldın çeşitli biçimler alır ve 
örneğin, planlamaya karşı piyasa çözümlerini, kamusal mülkiyete karşı 
özel girişimi, ekonomik bağımsızlığa karşı dünya kapitalizmine entegre 
olmayı yine ideolojik bir söylem içinde yüceltir. Sosyalist ülkelerin eko
nomik yönetimlerinde yapılan reformlar ve bu ülkelerin ekonomik güç
lükleri, aynı çevrelerce kamu işletmeciliğinin ve merkezi planlamanın 
iflâsına kanıt olarak gösterilmektedir.

Kaba biçimleri içinde burada değindiğimiz savlann büyük bölümü 
temelsiz olmakla birlikte, bunlann iktisat politikalanna dönüştürülüp ger
çek hayata intikal ettirilmesi, Üçüncü Dünyada yıllardan beri milyonlarca
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insanın hayatını ve refahını etkilemektedir. Bunları bu nedenle ciddiye 
alarak tartışmak zorundayız. Geleneksel istikrar/yapısal uyum programla
rının hedef aldığı dört alanı seçerek, bu programların*bu alanlara dönük 
içsel mantığının eleştirisini ve uygulama sonuçlarının bir değerlendiril
mesini yapmaya çalışacağım. Bu dört alan, e n f la s y o n ,  k a m u  s e k tö r ü ,  f ı -  
n a n s a l  s i s te m in  d ı ş s a l  v e  iç s e l  l ib e r a l i z a s y o n u  ve g e l i r  p o l i t i k a la r ıd ır .  
Bu alanlara dönük geleneksel politikaların dayandığı teknik görünüşlü 
muhakemenin aslında ideolojik tavırlara tekabül ettiği, öyle sanıyorum 
ki, bu tartışmanın sonunda ortaya çıkacaktır.

GELENEKSEL POLİTİKALARIN AÇMAZLARI 
Fiyatlama Davranışlarından Yoksun Bir Enflasyon Kuramı

Geleneksel istikrar programlarının iki ana ve resmi hedefi, ödemeler 
dengesini düzeltmek ve enflasyonu düşürmektir. IMF'ye egemen olan 
monetaristlere göre, h e r h a n g i  b i r  e n f la s y o n  h ız ı , ister % 15, ister %500 ol
sun, savaşılması gereken bir kötülüktür.

Buna karşılık, dikkatli bir değerlendirme gösterecektir ki enflasyon 
te k  b a ş ın a  herhangi bir refah içeriği taşımaz. Gerçekte, enflasyonun ana 
bir politika hedefi olarak ele alınmasını haklı kılan olgu, refah içeriği ta
şıyan değişkenlerden birisi -örneğin bölüşüm- üzerindeki olumsuz etkile
ridir. Gariptir ki, enflasyona karşı mücadelede olumsuz bölüşüm etkileri 
doğuran politika önlemlerini savunan (yani, bölüşümü düzeltmek için bö
lüşümü bozan) IMF uzmanları bu bağıntıyı ve doğrulamayı unutmuş gö
rünürler.

İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra otuz yıl iktisat politikaları
nın tartışmasız temel hedeflerini oluşturan büyüme, sosyal adalet (bölü
şüm) ve tam istihdamın yerlerini ödemeler dengesi ve fiyat istikran he
deflerinin alması, gelişmiş kapitalist ülkelerde monetarist karşı-devrimin 
belirleyici bir zaferi olmuştur. Bu ülkelerdeki yeni yaklaşımlann emek- 
aleyhtan ideolojik tavrı, özellikle anti-enflasyonist söylem içinde ortaya 
çıkar.

Ne var ki, özellikle IMF ekipleri tarafından azgelişmiş ülkelerde uy
gulanma biçimiyle enflasyonun monetarist çözümlenmesi kuramsal zaaf
lar da içerir: Monetarist açıklama, sektörler, sınıf çekişmeleri ve farklı fi
yatlama ilkeleri uygulayan ajanlar içermeyen fevkalâde kaba bir enflas
yon kuramıdır. Enflasyonun açıklanması, para arzına bağlayan fiyat dü
zeyini eski -ve totolojik- mübadele denklemiyle başlar ve bu denklemle 
son bulur. Para arzının enflasyonist genişlemesine yol açan etken ise, 
IMF'nin monetaristlerine göre, devletin aşın harcamasından ibarettir. Bu 
sonuncu sorunu ileride tekrar ele alacağım.

Ancak, farklı sektör ve piyasalarda birbirine göre farklılık gösteren 
fiyatlama ilkelerini gözardı eden bir enflasyon kuramının ne işe yarayabi
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leceğini sormak gerekir. Tipik bir yan-sanayileşmiş ekonomide en azın
dan üç fiyatlama davranışı ve uyum mekanizması vardır: özel sanayi, de
ğişken maliyetlerin üzerine genellikle istikrarlı bir kâr ("mark-up") katsa
yısı eklenmesi anlamına gelen bir fiyatlama davranışı izler. Bu kesimler
de kısa-dönem arz-talep dengesizlikleri m ik ta r la r ın  uyum göstermesi ile 
giderilir. Kamu ajanlarının denetimi dışındaki tarımsal ürünlerde e s n e k  f i 
y a t la r a  dayalı bir uyum mekanizması ile miktarların göreli istikran ge- 
çerlidir. Kamu kuruluşlannca üretilen, arz edilen veya denetlenen mal ve 
hizmetlerde ve destekleme politikalarının uygulandığı tanm ürünlerinde 
ise id a r i  f i y a t l a m a  diye adlandırabileceğimiz davranış biçimi egemendir. 
Burada, genellikle, ya "mark-up" fiyatlamanın gecikmeli bir türü söz ko
nusudur, ya da fiyat saptanması ("ulûfe" öğeleri de içerebilen) bölüşüm 
hedeflerine tabi kılınmıştır; ancak, genellikle m ik t a r  u y u m u n u n  geçerli 
olduğu söylenebilir. Özel hizmetlerde bu üç fiyatlama biçiminin her biri
ne rastlanabilir. Ancak, örneğin Türkiye'de ampirik olarak "hizmetler" 
sektöründeki fiyatlann genellikle sanayideki fiyat hareketlerini izlediği 
gözlenmektedir.

Bu çerçeve içinde, Türkiye’nin gelişme düzeyine yakın tipik bir az
gelişmiş ülkede, fiyatlann en azından yansının maliyet hareketlerine bağ
lı olarak belirlendiği söylenebilir, istikrarlı "mark-up" oranlan geçerli ise, 
bu sektör ve mallar için fiyat artışlan, ana maliyet öğelerindeki ortalama 
değişme hızlarının ağırlıklı bir ortalamasından oluşur. Farklı bir ifadeyle 
bu sektörlerdeki enflasyon hızını, söz konusu maliyet öğelerindeki artış 
oranlanna aynştırmak ve indirgemek mümkündür. Kapitalist sanayi işlet
mesini örnek alacak olursak, ana maliyet öğelerinin ithal edilmiş veya 
yerli a r a - m a l la r a ,  i ş l e tm e  s e r m a y e s in e  ve i ş g ü c ü n e  indirgenebileceğim 
söyleyebiliriz. İthal malı ara-mallarda d ö v i z  k u r u ,  (pekçok yan- 
sanayileşmiş ülkede kamu kesimince üretilen) yerli ara-mallar için K İ T  

f i y a t l a r ı  (veya benzeri idari fiyatlar), k r e d i  f a i z  h a d d i  ve ü c r e t l e r ,  aynı 
maliyet öğelerindeki hareketleri belirleyen politika değişkenleridir. Tipik 
bir istikrar politikası operasyonunda bu değişkenlerden ilk üçünün genel 
enflasyon oranına birin üzerinde katsayılarla endekslenmesi beklenir; sa
dece nominal ücretler için endeksleme katsayısının birin alftnda olması 
öngörülür. Genel maliyet yapısı içinde ücretlerin ağırlığının diğer üç ma
liyet öğesinin çok altında olması beklenebileceğine göre, bu tür politika
lar ilgili sektörlere geçen dönemin enflasyonunu şişirerek intikal ettirir.

Bu tür bir yapısal/kronik enflasyon, döviz kuru, faiz ve KİT fiyatları 
(veya sübvansiyonlann kaldınlması) ile ilgili IMF-kökenli politikalann 
dolaysız, ancak beklenmeyen bir sonucudur. "Beklenmeyen" bir sonucu 
diyoruz; zira bu politika öğelerinden herbirini farklı gerekçelerle savunan 
IMF'nin monetaristleri bunlann yapısal bir enflasyona yol açan etkilerini 
öngörecek analitik yaklaşıma sahip değildirler. Aynı uzmanlar, enflasyo
na karşı mücadele bayrağını, toplam talebi kısmayı hedefleyen sıkı para 
politikaları ve ücret kısıtlamaları ile açınca, makro-ekonomik uyum yükü 
tümüyle işçi sınıfının ve ekonomide esnek fiyatlama ilkelerini izleyen
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sektörlerin -özellikle tarımın- üzerine yıkılır. Sonuç, stagflasyondur; ta
rım ticaret hadlerinin giderek bozulmasıdır ve reel ücretlerin gerilemesi
dir. Türkiye ekonomisinin 1980'li yıllardaki enflasyon ve bölüşüm dina
miklerini çok iyi özetleyen bu tür bir senaryonun uygulanma şansı, doğal 
olarak, baskıcı rejimlerde çok daha yüksektir.

Azgelişmiş ülkelerde enflasyona ilişkin olarak dogmatiklikten uzak 
bir yaklaşımın gündeme gelmesinde büyük yarar olduğunu düşünüyo
rum. Geçmiş deneyimler, doğrudan enflasyondan ziyade, enflasyon hı
zındaki istikrarsız ve öngörülemeyen oynamaların önemli dengesizlikler 
ve bozulmalar yarattığını telkin ediyor. (Türkiye'de enflasyonun 1981-89 
arasında %25-%75 arasında oynayıp durması, tipik bir örnektir.) Bu tür
den enflasyonist istikrarsızlıklar içinde debelenen bir azgelişmiş ülkenin, 
kaynak tahsislerini ve büyüme sürecini sekteye uğratmadan % 50 eşiğini 
aşmayan i s t ik r a r l ı  b i r  e n f la s y o n la , birlikte yaşayabileceğini kabul edebili
riz. Ancak, bu tür bir enflasyonun emek gelirlerinin reel düzeylerini aşın
dırmak amacıyla kullanılmaması şartıyla... "Enflasyonla yaşamak" fikri
nin örneğin Türkiye'de kamu oyunca kabulünün güç olduğunu biliyorum. 
Ancak bu fikri reddedenlerin, enflasyonun 1980'li yıllar boyunca ana po
litika hedeflerinden biri olmasına rağmen niçin hâlâ büyük iniş-çıkışlarla 
süregeldiğini açıklamaları ve üstelik işçi ve köylü gelirlerinin gerileme
sinde ana gerekçeyi "anti-enflasyonist" saplantının oluşturduğunu da gör
mezlikten gelmemeleri gerekir.

Enflasyon hızının istikrar kazanması, ilgili tüm değişkenleri kapsa
yan genel bir endeksleme sistemi ile sağlanabilir. Geçmiş dönemin enf
lasyon oranına bağlı olarak yapılacak bu endekslemede, genel fiyat hare
ketlerinin istikrar kazanması için tüm katsayıların aynı (ve bire eşit) ol
ması gerekli değildir; iktisadi ve sosyal politika mülâhazaları farklı katsa
yılar kullanımını gerektirebilir; yeter ki bunların ağırlıklı ortalaması bir 
civarında kalabilsin. Verimlilik artışı gerçekleştiren bir ekonomide, bire 
eşit endeksleme katsayıları, ekonomik grupların p a y l a r ın ın  istikran anla
mına gelmez; sadece endekslemeyle düzenlenen gelir türlerinin r e e l  d ü 
z e y le r in in  korunması anlamına gelir. Bu, sanayi sektöründe endekslen- 
meyen (kalıntı olarak belirlenen) ana gelir türü olan kârlann verim artış- 
lanndan yararlanması anlamına gelir. Ancak, gelir paylanndaki değişme
lerin böylece belirlenmesi, otoriter bir rejimin endeksleme modelinin so
nucu olur. Demokratik bir çerçevede, toplumsal grupların g ö r e l i  ekono
mik durumlanndaki değişmelerin siyasal, ekonomik ve kollektif bir pa
zarlık sürecine tabi olması doğaldır ve bu sürecin sonucu, sınıf güçlerine 
ve sosyal gruplann örgütlenme derecelerine bağlı olacaktır.

Genelleşmiş bir endeksleme sistemine bağlı olarak gerçekleştirilen 
istikrarlı ve yapısallaşmış bir enflasyonun içerdiği ana tehlike, endekslen- 
miş ana değişkenlerden birini önemli ölçüde etkileyen bir dış veya iç şo
kun kümülatif ve patlayıcı bir sürece dönüşerek hiper-enflasyonla sonuç
lanmasıdır. Böyle bir olasılığa karşı ileri sürülebilecek tek sağduyulu 
öneri, bu tür şoklara karşı hızla tepki göstermek; seçilmiş diğer endeksle-
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me katsayılarında şokun enflasyonist etkisini telâfi edici ayarlamalara 
gitmek ve ekonomik grupların zincirleme tepkilerini frenleyecek bir sos
yal anlaşmaya teşebbüs etmektir. Sınıf çıkarlarının s iy a s i  platformda ek
siksiz temsiline imkân veren demokratik bir rejimde bu tür bir anlaşma
nın gerçekleşme şansı, örneğin 1979 veya 1989 Türkiye'sinden daha yük
sektir.

"İstikrar İçin Devleti Küçültmek" - Ancak Hangi Maliyetle?
IMF-kökenli istikrar politikalarına ilişkin olarak vurgulanması gere

ken bir husus vardır: Aşın talep koşullannda deflasyonist talep yönetimi
ni savunmak monetarizm değildir. Aksine "tam kapasite kullanımında ya- 
tınmlarda meydana gelen otonom bir artış, ya enflasyonist süreçle özel 
tüketimi kısıtlayarak ("cebri tasarruflar"), ya da dış açıklan artırarak ("dış 
tasarruflar"), ya da bu ikisinin bir karması ile kendi tasarruflannı yaratır" 
savı, bilinen Keynes'gil özgeşliğin sözlü ifadesinden başka birşey değil
dir. Böyle bir durumda, enflasyonun ve/veya dış açıklann hızlanması is
tenmiyorsa, uygun bir dizi önlemle özel ya da kamusal tasarruflan artır
mak ve toplam talebi böylece kısmak gerekir. Bu muhakemenin "moneta
rizm" ile ilgisi yoktur. Doğal olarak, burada sözü edilen enflasyon, yuka- 
nda tartıştığımız stagflasyonist/yapısal enflasyondan farklıdır.

IMF-kökenli geleneksel reçeteler ise benzeri bir muhakeme kullanır 
gibi görünmekle birlikte fiilen uygulandıklan Üçüncü Dünya ülkelerinde 
farklı ve kabulü güç sonuçlara yol açarlar. Bu uyumsuzluğun arkasında 
birkaç hata yatıyor.

Geleneksel muhakemenin ilk hatası, yukanda tartıştığımız bir ko
nuyla ilgilidir: Enflasyonun veya ödemeler dengesi bozulmalannın hepsi 
aşın talepten kaynaklanmaz. Yapısal kaynaklara bağlı makro-dengesiz- 
likleri talep-yönetimi ile düzeltmeye kalkmak, stagflasyonu derinleştirir 
ve krize yol açabilir. Örneğin, dış kaynaklı bir enflasyonist şoku, aşırı bir 
parasal ve mali daralma ile "tedaviye" kalkmak, çok vahim sonuçlar ve
rebilir.

Geleneksel istikrar reçetelerinin ikinci hatası, genel bir aşm-talep 
durumunun söz konusu olduğu durumlarda dahi, kabahatin daima kamu 
kesiminin aşın harcamasında aranmasıdır. Bu, özel yatınm veya tüketim
den kaynaklanan talep şişmelerinin makro-dengesizliklere yol açtığı du
rumlarda, uyum yapma yükünün tamamen kamu kesimine yıkılması anla
mına gelir. Farklı ifadeyle, IMF-kökenli istikrar operasyonu aracılığıyla 
özel harcamalann kamu kesimini daraltması söz olacaktır.

Üçüncü hata, geleneksel istikrar formülasyonunda, kamu sektörü 
muhasebesinin belli bir yorumun doğurduğu bir sapmayla ilgilidir. Ka
musal tasarruflar (vergiler + KIT'lerin net fazlalan - cari kamu harcama- 
lan) ile k a m u  k e s im in in  b o r ç la n m a  g e r e k s in im i  (kamu yatınmlan - kamu 
tasarruflan) arasında yapılan tanımsal aynm uygulamaya intikal ettiğinde 
önemli bir sapmaya yol açıyor: Kamu kesiminden kaynaklanan bir mak-
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ro-dengesizliğin sözkonusu olduğu durumlarda dahi, IMF ekiplerinin in
şa ettikleri başarı göstergesi kamu ta s a r r u f la r ın ın  yükselmesi değil, ka
mu kesimi b o r ç la n m a  g e r e k s in im in in  düşmesi olmaktadır. Bu iki göster
ge arasındaki ayrılık, kamu yatırımlarının ikinci kavramda yer almasın
dan ibaret olduğuna göre, IMF yaklaşımı, uyum yükümlülüğünü b ü y ü k  
ö lç ü d e  k a m u  y a t ı r ım la r ı n ın  d a r a lm a s ı  üzerine yıkmış oluyor.

Gözden geçirdiğimiz bu üç yorum ve değerlendirme hatası üstüste 
yığılınca, azgelişmiş bir ülkede hangi etkenlerle meydana gelmiş olursa 
olsun ortaya çıkan makro-bozukluklann çaresi kamu yatırımlarının daral
tılmasında aranıyor. IMF-kökenli bu yaklaşımı, "yapısal uyum" sorunla
rıyla uğraşan DB uzmanlan da "kamu yatınmlannm özel yatmmlan da
ralttığı"; dolayısıyla devletin yatınm faaliyetlerini sınırlamak gerektiği 
doğrultusunda bir kuram geliştirerek tamamlıyorlar. Varolan kamu işlet
melerini, gerekirse hurda fiyatına ulusal ve çokuluslu şirketlere satarak 
özelleştirme modellerini "pazarlamaya" çalışanlann da esas olarak DB 
uzmanlan olması herhalde tesadüf değildir.

Azgelişmiş ülkelerde devletin yatmmcı ve üretici bir ajan olarak iş
levlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen bu sistemli saldınnın, başanya 
ulaştığı takdirde çok vahim uzun dönemli sonuçlar yaratması beklenmeli
dir. Orta veya uzun dönem perspektifli herhangi bir inceleme, azgelişmiş 
ekonomilerde kamusal ve özel yatınmlann rakip değil, tamamlayıcı kate
goriler olduğunu ve genellikle özel yatınmlan sürükleyici gücün kamusal 
yatınmlann dinamizmi olduğunu ortaya koyacaktır. "Özel yatmmlan da
raltan kamu yatmmlan" kuramı bu yüzden sadece tarihsel olarak yanlış 
değil; aynı zamanda büyüme perspektifleri açısından zararlıdır da. Geri 
kalmış bir ekonomik yapıda devletin yatmmcı işlevleri ortadan kaldmlır- 
sa, ekonominin en dinamik büyüme faktörlerinden biri de yokedilmiş 
olur. Bu türden bir karan izleyen yıllara durgunluğun, hatta sanayisizleş- 
menin damga vurması kuvvetle olasıdır.

Bu gözlemlerden hareketle, geleneksel istikrar programlanndaki 
"anti-devletçi" yönelişlerin ardında tutarlı bir iktisadi mantığın bulunma
dığını; bu tavırlann esasta ideolojik olduğunu söyleyebileceğimizi sanı
yorum.

Finansal Sistemin Liberalleşmesi: "Yaşasın Rantiyeler!"
İstikrar ve yapısal uyum programlarının çoğu, finansal sistemin hem 

dışa, hem de içe dönük olarak liberalleşmesi doğrultusunda doğmatik bir 
saplantı içindedirler. Yerel finansal sistemin liberalleşmesinin iki aşama
da gerçekleşmesi beklenir; İlk olarak tasarrufçulara pozitif reel faiz had
leri sağlanmalı; bunu izleyerek de bankacılık sistemini ve finansal ku
rumlan faizleri saptamada serbest bırakmalı. Dış âlemle finansal ilişkile
rin de iki aşamada gerçekleşmesi programlanır: ilk olarak kambiyo kont- 
rollan ortadan kaldmlır ve bunu sermaye hareketlerinin liberalleşmesi iz

130



leyecektir. Bu ikinci aşama, tasarrufçuların (rantiyelerin) konvertibl para 
birimleriyle tanımlanan plasman türlerine ülke içinde veya dışında ser
bestçe yatırım yapabilmeleri; firmaların ise borçlanmada yerel ve ulusla
rarası para ve sermaye piyasaları arasında serbestçe tercih yapabilmeleri 
anlamına gelir.

Finansal operasyonların yerel ve uluslararası mekânı, faiz hadleri, 
döviz kurları ve kurumsal yapı ile birbirine bağlanır. Kurumsal yapının 
liberalleşmesi Chicago okulunun fanatiklerinin eline verilmişse, sonuçlar 
çok daha vahim olur: Mali skandaller, bir dizi bankanın ve mali kurumun 
çökmesi, dış borçta esrarengiz bir patlama ve bir borç krizi, Üçüncü Dün
yadaki finansal liberalizasyon deneyimlerinin sık rastlanan sonuçlarıdır. 
Yine de bu felâketler liberalizm fanatiklerinin imanını nadiren sarsar: 
"Orada (veya o zaman) olanlar bize (veya şimdi) olmaz; zira koşullar 
farklıdır ve biz daha akıllıyız." Bu tür gerekçelerle süreç yeniden başlatı
lır.

Finansal kargaşaya yol açan güçleri anlayabilmek için, bu süreç için
de yer alan aktörleri, bunların davranış biçimlerini ve rollerini belirlemek 
ve kavramak gerekir. Söz konusu aktörler, y e r e l  r a n t i y e le r ,  y e r e l  f i r m a 
la r , -çoğu kez uluslararası bankaların etkisi veya denetimi altındaki- y e 
r e l  m a l i  k u r u lu ş la r  ve -dış kredi sağlayan ajan olarak- u lu s la r a r a s ı  m a l i  
s e r m a y e  dir.

Nakde çevrilebilir varlıklara ödenen yerel faiz hadleri ile uluslarara
sı faiz hadleri arasındaki fark reel olarak pozitifse; yerli para için zayıf 
(düşük değerli) bir döviz kuru geçerli ise ve yakın bir gelecekte yüksek 
bir devalüasyon beklenmiyorsa rantiyeler plasmanlarını ülke içinde tutar
lar. Bu koşullarda yerel firmalar ise dışardan (veya yabancı para üzerin
den) borçlanmak zorunda kalırlar; zira azgelişmiş ülkelerde bir dizi ku
rumsal ve ekonomik nedenden ötürü, kredi ve mevduat faiz hadleri ara
sındaki maıj çok açıktır ve hele enflasyon koşullarında pozitif mevduat 
faizleri çok aşın reel kredi faizleri anlamına gelir. Uluslararası finans ka
pital, IMF'den uyan sinyalleri gelmediği sürece kredi akımını sürdürür. 
Yerli bankalar ve finansal kurumlar ise bu derecede yüksek faizler üze
rinden güvenilir müşteri bulmakta giderek zorlanırlar ve "batık krediler" 
yığılmaya başlar. Bankalar, yine de faiz yanşına sürüklenebilirler; zira 
elde ettikleri ek likidite dövize ve yabancı menkul değerlere yatınlarak 
spekülatif kazançlara imkân verebilir veya vergiden muaf devlet tahvil
lerine veya kısa dönemli para piyasası işlemlerine yatınlarak kârlı ola
bilir. Giderek, bankalann tasarrufçu ile yatmmcı arasındaki geleneksel 
aracı işlevi arka plana kaymaya başlar ve bu kurumlar "halkın" parası 
ile spekülasyon yapan "kurumsal rantiyeler" haline dönüşmeye başlar
lar.

Burada betimlenen koşullarda genellikle dış borç denetimsiz olarak 
büyüyecektir. Tipik bir azgelişmiş ülke dış finansman gereksinmesini 
normal olarak büyüme hızı ve büyüme biçimine bağlı olarak tahmin eder:



Belli bir büyüme hızı, belli ithalat gereksinmeleri yaratır; ihracat ve cari 
işlemlerin çeşitli kalemleri kısmen dışsal etkenlere bağlı (otonom) kabul 
edilirse, cari işlemler açığı belirlenmiş olur, bu da dış gereksinmelerini 
ortaya koyar. Finansal sistemin dışa karşı liberalleştiği bir ortamda ise, 
yukarıdaki bağıntılar tersine döner. Sermaye girişi (dış borcun büyümesi) 
cari işlemlere göre otonom bir nitelik kazanır ve cari işlemlerdeki açığı 
belirler: İthalat hacmi, sermaye girişindeki artışlara bağlı olarak yükselti
lecektir. Ancak, yerel ve uluslararası faiz hadleri ile yerli paranın bekle
nen değer kayıp hızı arasındaki çok duyarlı denge herhangi bir anda bo
zulabilir ve bireysel/kurumsal rantiyeler aniden sermaye kaçırmaya baş
layabilirler. Sermaye kaçışı, cari işlemler dengesinin yapay olarak (diye
lim "hayali ithalat" yoluyla) bozulması anlamına gelir ve artan yapay açı
ğın yeni borçlanmayla kapatılması gerekir. Bu gelişmeler, uluslararası fi- 
nans kapital tarafından ülkenin "kredi itibarının" bozulması olarak yo
rumlanır ve kredi koşullan ağırlaşmaya başlar. Bu sürecin herhangi bir 
noktasında birkaç banka iflâs etmiş olabilir. Önceki dönemde birikmiş 
olan dış borç birdenbire "servisi imkânsız" olarak algılanır. Mali çöküntü 
bir borç krizi ile içiçe girer.

Bu hikâyenin çok ciddi bir diğer sorununu ayrıca vurgulamak ge
rekir: Ekonominin reel değişkenlerinin belirlenmesinde çok önemli rol
ler taşıyan iki politika aracı, yani faiz haddi ile döviz kuru, bu koşullar
da yatırım hacmini, sektörler arası kaynak tahsislerini ve büyümeyi et
kilemek için kullanılamayacaklardır; sadece sermaye kaçışını önleme 
endişelerine bağımlı kılınacaklardır. Farklı bir ifadeyle faiz ve döviz 
kuru politikaları rantiyelerin, bankaların ve firmaların zararlı davranışla
rını önlemek amacıyla kullanılmaya başlar. İşin garip tarafı, bu ekono
mik ajanların "zararlı davranışlara" girişme imkânı döviz piyasalarının 
ve sermaye hareketlerinin liberalleştirilmesi sonunda ortaya çıkmıştı. 
Kısacası, Dr. Frankenstein, kendi yarattığı canavarı denetleyemez hale 
gelmiştir.

Fanatik liberallerimiz, yüksek yerel faiz hadleri ve zayıf, fakat istik
rarlı bir döviz kuru sayesinde hiç beklenmedik bir biçimde sermaye kaçı
şını önleyebilseler dahi, durum daima krize yatkın olacaktır: Bir kere, 
bunlar sermaye birikimi ve ulusal ekonominin büyüme potansiyeli bakı
mından çok olumsuz koşullardır. Ayrıca, dış borçların denetim dışı büyü
mesi, ülkeyi sürekli olarak uluslararası mali kuruluşların, finans kapitalin 
ve büyük alacaklı devletlerin denetimi altında tutar: Bu "camia"nın sü
rekli olarak izlediği kritik okl'.I.;. (dış borç/GSYİH, borç servisi/ihracat, 
dış borç faiz oranı/ihracat büyü.ne hızı vb.) vardır ve bu göstergelerdeki 
bozulmalar potansiyel bir borç krizinin ilk belirtileri olarak yorumlanabi
lir. Bu doğrultudaki bir algılamanın kendisi borç krizini doğuran bir et
ken olarak rol oynar. Kısacası, finansal sistemin içe ve dışa dönük olarak 
liberalleşmesi, dış bağımlılığı sürekli kılan, adeta kurumsallaştıran bir ge
lişme olarak ortaya çıkıyor.
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Bölüşüm Karşıtlıkları ve Sermaye Birikimi:
Emek ve Sanayiye Karşı Rantiyeler, Mali Sermaye ve Ticaret

Geleneksel istikrar ve yapısal uyum politikalarının gelir dağılımı 
üzerindeki etkileri yeterince incelenmiştir. Ülke deneyimleri arasındaki 
farklılıklara rağmen, bir genelleme yapmamız ve bu politikaların kısa ve 
orta dönemde genel olarak sermayenin lehine ve genel olarak emeğin 
aleyhine sonuçlar verdiğini söylememiz mümkündür. Burada "emek" ka
tegorisi tüm dolaysız üretici sınıf ve tabakaları içeriyor. Ücretliler açısın
dan durum açıktır: Ücretlerin baskı altında tutulması geleneksel politika 
paketinin vazgeçilmez bir öğesidir. Kalabalık bir köylü nüfusuna ve güçlü 
bir tarım destekleme politikaları geleneğine sahip olan ülkelerde ise, "piya
sa çözümleri" lehindeki saplantılar bu destek politikalarının giderek tasfi
yesi ve dolayısıyla çiftçinin eline geçen göreli fiyatların - genellikle tüccar 
ve ihracatçı lehine - büyük ölçüde bozulması sonucunu verir. Dolaysız üre
ticileri oluşturan iki temel sınıfın göreli ekonomik durumlarının böylece 
bozulması, bölüşüm açısından ne kadar eleştiriye açık olursa olsun, sömü
rü oranlarının yükselmesi anlamına geldiği için en azından sermaye biriki
mi ve büyüme açısından olumlu koşulların oluşması anlamına gelmez mi?

Ancak gelir dağılımında sözü geçen değişikliklerinin birikim ve bü
yüme lehinde sonuçlara yol açması karşısında ciddi engeller vardır: Var
lıklı sınıflar lehine dönüşen bölüşüm ilişkileri iki farklı nedenden ötürü 
yüksek birikim oranlarıyla sonuçlanmaz. Birincisi, artık-ürünün, varlıklı 
sınıflar ve tabakaların içinde yeniden dağılımı, sermaye birikimi açısın
dan çok önemli sonuçlar doğurur; zira bu sınıf ve tabakaların çeşitli alt- 
gruplan farklı yatırım eğilimlerine sahiptirler ve bu nedenle, her tabakaya 
intikal eden gelir payının büyüklük ve küçüklüğü toplam yatırım hacmini 
etkileyecektir. İkinci olarak, koşullar özel sermaye birikimi lehine değiş
se bile, bu, tek başına toplam yatırım oranlarının yükselmesi anlamına 
gelmez; zira y a t ı r ım c ı  b i r  a ja n  o la r a k  d e v le t , çağdaş azgelişmiş ekonomi
lerin çoğunda toplam (hatta özel) birikim oranlarının belirlenmesinde en 
dinamik etken olarak rol oynamaktadır. Geleneksel politikalar bir önceki 
kesimde tartışılan nedenlerle kamu yatırımlarım aşındıran sonuçlar verin
ce, sadece daha yüksek özel sömürü oranlarına dayanarak ekonominin 
daha yüksek birikim ve büyüme oranlarına yönelebileceğini öngörmek 
aşın iyimserlik olacaktır.

Birikim oranlarını olumsuz etkileyen ilk nedene, yani artığın içsel 
dağılımındaki değişmelere tekrar dönersek, ulusal deneyimler üzerinde 
yapılan bir karşılaştırma, ortodoks politikaların bu bakımdan tarafsız kal
madığını ve değişmelerin genellikle aynı doğrultuda olduğunu telkin edi
yor. Yaıı-sanayileşmiş ekonomilerde yapısal uyum politikalarının etkile
riyle farklı biçim ve dozlarda karşılaşan ve artık-i'.rünü paylaşma konu
munda bulunan ana gruplar, s ın a i ,  m a l i ,  t i c a r i  s e r m a y e ,  r a n t i y e le r  v e  b ü 
y ü k  to p r a k  s a h ip l e r i  olarak belirlenebilir. Çok ihtiyatlı olmak kaydıyla bu 
sıralamanın aynı zamanda yatırım eğilimlerinin gruplar arasında azalan 
bir sıralamasına tekabül ettiği de söylenebilir.
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Geleneksel politikaların bu gruplar üzerindeki bölüşüm etkilerine 
gelince, Üçüncü Dünyada tarımsal yapının gösterdiği çeşitlilik nedeniyle 
büyük toprak sahiplerini dışlarsak, aşağıdaki genellemeleri yapabilmemiz 
mümkün görünüyor:

R a n t i y e l e r  gelir dağılımı açısından ortodoks politikalardan en çok 
yararlanan grupların başında gelir. Pozitif reel faiz hadleriyle ilgili sap
lantılar, bu grubun düzgün gelir akımlan sağlayan likit varlıklara yönel
meleri sonucunu vermiştir. Bu grup, "mali baskı" döneminde, yatırımcı
nın s e r v e t  durumunu etkileyen gayri menkul ve altın türü plasmanlara yö
nelmeyi yeğlerdi ve satış yoluyla g e r ç e k le ş t i r i l e n  d e ğ e r  a r t ı ş la r ı  dahi faiz 
geliri ile aynı kategoride telâkki edilemez.

T ic a r e t ,  ortodoks politikalarda genellikle avantajlı bir faaliyet alanı 
olarak ortaya çıkar. İthal edilen mallarda ticari marjlar daralabilir; ancak 
bu olumsuz etken, artan dış ticaret hacmi, çok sayıda ve aşın ihracat süb- 
vansiyonlan ve genellikle üretici değil ihracatçı lehine sonuçlar veren (it
halatçıya ise "mark-up" fıyatlama koşullannda pek zarar vermeyen) de
valüasyonlar sayesinde fazlasıyla telâfi edilir. B a n k a l a r  s i s t e m i  v e  f ı n a n s  
kurumlan da fınansal faaliyetlerin genişlemesi ve yeni oluşan kurumsal 
rantiyeler konumlan içinde yeni koşullardan yararlanan gruplar arasında 
yer alırlar.

S a n a y i  s e r m a y e s in e  gelince, bu grubun ücretlerin gerilemesinden el
de ettiği ilâve artık-değer, gayri safı kârlar üzerinde faiz yükünün aşın bi
çimde artması nedeniyle büyük ölçüde rantiyelere ve mali sermayeye ak- 
tanlır. Bu, finansal liberalizasyonun yarattığı garip bir ücret/faiz karşıtlı
ğıdır.

Sınai, ticari ve mali faaliyetleri bünyelerinde birleştiren büyük hol
dingler, değişen koşullar karşısında kaynaklannı farklı alanlara kaydıra
rak uyum sağlama imkânına, kaynaklannı sabit sermayeye bağlamış ve 
sanayinin belli alanlannda uzmanlaşmış orta-küçük firmalara göre avan
tajlı durumdadırlar.

Artığın bu eğilimler içinde yeniden paylaşımı, daha yüksek sömürü 
oranlan ile birlikte gerçekleşmiş olsa dahi, daha düşük özel birikim oran- 
lannın gerçekleşmesi sonucunu verebilir. Ancak, sözü-geçen alt- 
gruplann sosyolojik niteliklerinde ve aralarındaki ilişkiler ağında varolan 
farklılıklar farklı yatınm fonksiyonları üreteceği için, bu konuda tüm ül
keleri kapsama iddiasında olan genellemeler yapmak tehlikelidir.

Yukarıdaki gözlemler, aslında, tasamıflann yatırımlara dönüştüğü, 
dolayısıyla yatırımları belirlediği neoklasik bir bağıntı ima etmiyor. Aksi
ne, farklı ekonomik grupların farklı yatınm eğilimlerine sahip olabilecek
leri saptamasından hareket ederek, özel yatırımları artığın iç paylaşımının 
bir fonksiyonu olarak gören gevşek bir hipotez söz konusudur. Bu çerçe
vede, sınıf/gruplar arası farklı tasarruf eğilimleri ile değil, farklı yatınm 
eğilimleri ile ilgiliyiz. Tüccarlan ve ihracatçılan üretici ve tüketicilere kı
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yasla kayıran piyasa yapılan ve geleneksel politikalar, likit plasmanlar ile 
kredilere yüksek faiz oranlan uygulayan bir finansal sistem, artığı daha 
zayıf yatınm eğilimleri taşıyan gruplar lehine yeniden paylaştınr. Bu dö
nüşümler, kamu yatmmlanm olumsuz doğrultuda etkileyen politikalarla 
birlikte, b ü y ü m e  p o ta n s i y e l i  daha düşük bir ekonomik yapının oluşması 
sonucunu verir. Eğer bu tür gelişmeler, kısa-dönemli kaynak kullanımın
da düzelmelerle, örneğin kapasite kullanım oranlannın yükselmesiyle 
birlikte gerçekleşmişse, p o ta n s i y e l  b ü y ü m e  oranındaki gerilemeler, g e r 
ç e k l e ş e n / f i i l i  b ü y ü m e  oranında yükselmelerle birlikte meydana gelebilir. 
Siyasetçilerin ve kamu oyunun sözü geçen politikalann uzun dönemli 
olumsuz etkilerini kavrayamadıklan böyle bir durum, geleneksel yapısal 
uyum/istikrar politikalannın panizanlan için elverişli bir propaganda or
tamı oluşturur.

SONUÇLAR: AZGELİŞMİŞ EKONOMİLER İÇİN 
PLAN / PİYASA TARTIŞMASI

Bu incelemede IMF/DB kaynaklı istikrar ve yapısal uyum politikala
rına ilişkin olarak ortaya konan eleştirel düşüncelerin özgün bir yanı yok
tur. Yakın geçmişin deneyimlerini inceleyen pekçok gözlemci benzeri 
değerlendirmelere ulaşmışlardır. Kuramsal tartışmalarda ise, monetarizm 
ve neoklasik bağnazlığın yeniden demode olma belirtileri gözlenmekte. 
Bunlara rağmen, dünya ekonomisinin gidişine egemen olan uluslararası 
merkezlerde geleneksel görüşler hâlâ egemenliğini sürdürüyor. Resmi bi
lim çevreleri ve burjuva ideologlar, merkezi planlamayı, kamusal mülki
yeti ve ekonomiye devlet müdahalesini karalayan kampanyayı o kadar 
uzun bir zamandan beri sürdürmektedirler ki, Üçüncü Dünyada kamuoyu 
ve siyasi çevreler bu görüşleri beğenmeseler bile, artık "hayatın tatsız 
gerçekleri" olarak kabul etmeye başlamışlardır. Sosyalist ekonomilerdeki 
olumsuz gelişmeler bu yargılan güçlendirmiştir. Bütün bu nedenlerle, 
Üçüncü Dünyanın ilerici sosyal bilimcileri için bu yeni doğmalara karşı 
eski bilgi, yargı ve inançlannı yeniden sınamanın zamanı gelmiştir: Plan
lama, temel üretim araçları üzerindeki kamusal mülkiyet ve ekonominin 
yönetiminde devletin aktif bir rol oynaması, eski bir tarihin aşınmış 
âletleri midir; yoksa bunlar azgelişmişliğin aşılmasında hâlâ önemli roller 
oynayacak stratejik yöntemler midir?

Günümüzde statik etkinlik üzerindeki saplantılar, bir olgunun gözar- 
dı edilmesi sonucunu doğuruyor: Sanayileşme ve yapısal dönüşüm, y a t ı 
r ım la r ın  d ü z e y i  v e  d a ğ ı l ım ı  üzerindeki toplumsal kararların belirleyici ol
duğu esas olarak y a y g ın  (ekstansif) gelişme süreçleridir. Günümüzde işte 
tam bu alanlarda, yani geri kalmış bir ekonomik yapıda yatmmlann top
lam düzeyini belirlemede ve bunları sektörler ve sanayiler arasında dağıt
makta piyasanın "miyopluğu", yani uzağı göremezliği çarpıcı biçimde or
taya çıkar ve piyasa mekanizması başarısız olur. Sadece sosyalist ülkele
rin değil, 20. yüzyılda meydana gelen gecikmiş sanayileşmelerin tüm ba-
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şanlı örnekleri göstermektedir ki, artığa el koyma, artığı birikime dönüş
türme ve nerelere yatınm yapılacağını kararlaştırma üzerinde merkezi bir 
denetim sağlamadan, köklü yapı değişikliklerini gerçekleştirmek ve hızla 
sanayileşmek imkânsızdır. Bu nedenle, sanayileşme, köklü ve hızlı yapı 
değişikliği, ekonomik bağımsızlık ve sosyal adalet gibi stratejik hedefler 
etrafında - bu hedefler işlevsel olarak nasıl tanımlanırsa tanımlansın- bel
li bir toplumsal uzlaşmaya ulaşabilmiş azgelişmiş ülkelerde planlama tek 
etkili kalkınma yöntemi olmaya devam ediyor.

Öte yandan, yaygın/ekstansif gelişmenin potansiyeli son bulduktan 
itibaren, örneğin ekonomide yapısal emek rezervleri tüketildikten son
ra, yatınm planlamasına dönük merkezi kaynak tahsisi, ekonomik yö
netimin belirleyici öğesi olmaktan çıkabilir; mikro-etkinliğe dönük kısa 
dönemli sorunlar önem kazanır ve piyasa göstergelerine tepki ve uyum 
göstererek gerçekleşen bir kaynak t.-hsisi modeli birçok alanda daha 
başanlı olarak belirir. Bir süreden beri bu düzeye ulaşmış olan sosya
list ekonomiler, bu tür sorunlara yanıtlar aramakta ve örneğin planlama 
ile piyasa ilişkileri arasında uygun bir sentezi b,ulmaya çalışmaktadır
lar.

Uluslararası sermayenin resmi kurumlannca Üçüncü Dünya ülkele
rine piyasa çözümlerinin empoze edilmesi, bu ülkelerin hastalıklannı - 
yani azgelişmişliği - yanlış ilaçla tedaviye kalkışmak anlamına gelir. 
Farklı bir ifadeyle, bu ülkeler hâlâ yaygın/ekstansif büyümenin önem 
taşıdığı bir gelişme aşamasındadırlar ve aslında azgelişmişlik bir anlam
da da budur. Sosyal sistemden, ekonomik yapılardan ve gelişme düze
yinden, zaman ve mekândan bağımsız evrensel ve sihirli politika çö
zümleri yoktur. Olgun bir sosyalist ekonomide, merkeziyetçi kaynak 
tahsisi yöntemlerinde İsrar etmek zararlı olabilir. Ancak, aynı derecede 
yanlış olan bir diğer İsrardan da sözedebiliyoruz: Geri kalmış bir ülke
de, kalkınma sürecini başı-boş piyasa güçlerine, yerli ve uluslararası 
sermayeye doğmatik bir biçimde teslim etmek; yanlış dağınlmış çok az 
yatırımla sonuçlanabilecektir ve örneğin "fiyatlan düzeltme" yoluyla 
mikro-etkinliği artırma iddialan, azgelişmişliğin aşılması bakımından 
pek de önemli değildir. Aslında, bunlar "kalkınma iktisadı"nın kurucu- 
lan olan eski ustaların tereddütsüz katılacağı sağduyulu saptamalardan 
ibarettir.

Ne var ki, tartışmaya bu noktada son vermek eksik olacaktır. Planla
madan yana olan iktisatçılar, son on yılda pekçok azgelişmiş ülkede uy
gulamaya konmuş olan piyasa-öncelikli iktisat politikalanndan olumlu 
dersler çıkıp çıkmayacağını da sorgulamalıdırlar. Bu çerçevede birkaç 
dikkatli gözlem yapabileceğimizi sanıyorum. Örnek olarak dört saptama 
yapmakla yetineceğim.

Birinci olarak, liberalleşme ve piyasaya yönelme sonunda doğan 
güçlüklerin, başlangıç durumuna dönerek, yani önceki devlet müdahale
lerini yeniden uygulamaya koyarak giderilebileceğini sanmak safdillik
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olur. Piyasa çözümlerinden geriye dönüş pek kolay değildir; birkaç yıllık 
bir uygulama sonunda, yeni mekanizmalar toplumun yapısal öğeleri hali
ne gelirler ve ekonomik sistem bütünüyle yeni davranış ve işleyiş norm
larına uyum sağlar. Dolayısıyla, köktenci-devrimci dönüşümleri dışlarsak 
ve büyük ekonomik çalkantılardan kaçınılmak isteniyorsa sadece marji
nal düzeltmelerle yetinilmek zorunluluğu var gibidir. Aşın piyasacı çö
zümlere b a ş la n g ıç  a n ın d a  direnmek -yani bazılannın "alternatif oluştura- 
mayanlann olumsuz tepkileri" olarak küçümsedikleri bir tavır- bu neden
le çok daha olumlu bir davranış sayılmalıdır.

İkinci olarak, fiyat denetimleri ve iç piyasalann liberalleşmesi ile il
gili deneyimler, arz tıkanıklıklanna karşı yaygın fiyat denetimlerinden 
kaçınmak gerektiğini telkin ediyor. Piyasa-dışı mekanizmalarla (vesika/ 
karne ile) dağıtım sosyal adalete daha uygun görünse bile toplumsal ger
ginlikler yaratır ve aşın piyasacı çözümler için kuvvetli gerekçelerin doğ
masına yol açır. Fiyat sübvansiyonlan konusuna gelince, güçlü ekonomik 
ve sosyal gerekçeler varsa, arzın yeterince esnek olduğu mal ve hizmetler 
için kimi sübvansiyonların savunulabileceğini düşünüyorum. Ancak, süb
vansiyon oranlan ve göreli büyüklükleri yakın denetimde tutulmalıdır. 
Aksi takdirde makro-ekonomik dengesizlikler ve kaynak kullanımında is
raf yaygınlaşacaktır.

Üçüncü olarak, dış ticaret rejimlerine ilişkin olarak, belli ekonomik 
ve sosyal koşullarda, miktar denetimlerini (kotalan) kaldırmak gerekli 
olabilir. Güçlü ve nüfuzlu bir burjuvazi ile Batı tüketim normlannın etki
si altında kalabalık bir kentli küçük burjuvazinin bulunduğu ülkelerde, it
halatın liberalizasyonu doğrultusunda sürekli baskılar esasen sözkonusu 
olacaktır ve kaynaklann planlı tahsisinden yana bir yönetim dahi bu tür 
baskılara karşı direnmede güçlük çeker. Bu koşullarda, ithal kotalarını 
kaldırmak; ancak ithal edilen lüks tüketim mallanna ve turistik dış gezi
lere ağır ve farklılaştırılmış gümrük tarifeleri ve resimler uygulamak uy
gun olabilr. Temel-olmayan malların ithalatı bu tür bir vergilendirme sis
temi ile denetim altında tutulur ve satın almaya pek az kişinin gücü yetse 
bile "vitrinlerin dolu olduğu" bir durum "kollektif yoksunluk duygusu" 
diye nitelendirebileceğimiz gerginlikleri hafifletebilir. Sınıfsal tüketim 
normlan şüphesiz ki vardır; ancak halk sımflannın gösterişçi tüketim eği
limlerinin dışında olduklannı savunmak da imkânsızdır.

Son olarak, planlama ve devletin aktif bir ekonomik rolünün sanayi
leşme ve hızlı yapısal değişme için gerekli, ancak yeterli olmayan koşul
lar olduğunu belirtmek istiyorum. Bu yüzyılın bütün başanlı sanayileşme 
deneyimlerinde vazgeçilmez olduklannı kanıtlamış olan bu araçlar, pek- 
çok Üçüncü Dünya ülkelerinde ayrıcalıklı sınıf ve tabakalann zenginleş
mesi için de kullanılmıştır ve kaynak israfı ve durgunluk sonuçlannı ver
miştir. Bu tür deneyimlerin "gerçekten planlama" olmadığını iddia etmek 
yerine, azgelişmişliği aşmanın yeterli koşullarının da tartışılması yararlı 
olacaktır. Ancak, böyle bir tartışma bu makalenin sınırlarını aşıyor.
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AVRUPA TOPLULUĞU, KADIN ÇALIŞMASI VE 
TÜRKİYE

Doç. Dr. Oya ÇİTCİ *

Günümüzde insan haklarına ilişkin tüm uluslararası belgelerin, te
mel ilkeleri arasında kadın ve erkek eşitliği ilkesi yer almaktadır. Bunun 
anlamı yaşamın tüm alanlarında, insan olarak onur ve değerleri bakımın
dan olduğu kadar hak, fırsat ve sorumlulukları açısından da iki cins ara
sındaki eşitliğin tanınması ve gerçekleştirilmesidir. Bu yolda sürdürülen 
tüm çabalara karşın, insan haklan başlığı altında yer alan pek çok konuda 
olduğu gibi kadın-erkek eşitliğinin gerçekleştirilmesinde de doyurucu bir 
aşamaya ulaşıldığından söz etmek olanaklı gözükmemektedir. Genelde 
biçimsel yasal haklann kadın ve erkek eşitliğini bir ölçüde güvence altına 
aldığı düşünülmekle birlikte bu haklann yaşama geçirilmesinde engelle
rin ortadan kalkmadığı görüşü yaygın bir onay görmektedir. Daha başka 
bir anlatımla kadınlann toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamda ikinci 
konumlannı sürdürdükleri bilinmektedir. Bununla birlikte genel bir de
ğerlendirme yapıldığında, ülkeler arasında siyasal-ekonomik örgütlenme 
biçimlerine ve gelişme düzeylerine bağlı olarak kimi farklılıkların bulun
masına karşın, zaman içinde kadınlann toplumsal, ekonomik ve siyasal 
yaşama katılımlarının arttığı gözlenmektedir. Bu katılım artışının en so
mut gözlendiği alan kuşkusuz ekonomik yaşam olmaktadır. Giderek ar
tan sayıda kadın çalışma yaşamına girmekte, geleneksel kadın rol tanımı
nın dışında ücretli işgören olarak çalışmaya başlamaktadır. Bu gelişme de 
ister istemez yeni sorunların, yeni istemlerin, yeni düzenlemelerin günde
me gelmesine neden olmaktadır.

Türkiye’deki gelişim de bu genel eğilim çerçevesinde olmuştur. Ge
leneksel ev kadınlığı ve tarım uğraşı dışında kadınlann ekonomik yaşama 
katılmalarının Birinci Dünya Savaşı ile başladığı söylenebilir. Cumhuri
yetin kuruluşundan sonra hızlanan bu süreç sonunda, 1980'lerde çalışma 
yaşındaki kadınlann % 43.1'inin ekonomik açıdan etkin işgücü içinde yer

(*) Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü öğretim Üyesi.
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aldığı bir aşamaya ulaşılmıştır. Büyük çoğunluğu tarım kesiminde çalışan 
bu kadınların ekonominin diğer kesimlerinde de yadsınamayacak oranda 
önemli bir "azınlık" oluşturdukları gözlenmektedir. Bunun sonucu ola
rak, kadınların çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler giderek önem ka
zanmaktadır.

Genelde kadın-erkek eşitliği, özelde çalışan kadın-erkek eşitliği so
runu yalnızca ulusal bir sorun olmanın ötesinde uluslararası bir boyuta da 
sahiptir. Örneğin Türkiye Birleşmiş Milletler çerçevesinde benimsenen 
belgelerin hepsini olmasa da bir bölümünü onaylamıştır. Bu bağlamda, 
"Avrupa Toplumsal Antlaşması" 1989 yılında, "BM Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi" 1985 yılında, ILO tarafın
dan hazırlanan çalışma yaşamında ayrımcılığın özellikle kadınlara karşı 
ayrımcılığın kaldırılmasına yönelik "Çalışma ve Meslek Bakımından 
Ayrımcılığa İlişkin 111 No.lu Sözleşme" ile "Erkeklerle Kadınların Eşit 
Değerde İş îçin Eşit Ücretlendirilmesine İlişkin 100 No.lu Sözleşme" 
1966 yılında Türkiye tarafından onaylanmıştır, i1) Bunlara ek olarak, Tür
kiye 12.9.1963'de imzalanıp, 1.12.1964'de onaylanarak yürürlüğe giren 
Ankara Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ile tam üyeliğe yöne
lik bir ortaklık ilişkisine girmiştir. Bilindiği gibi, Avrupa Topluluğunu 
kuran 25.3.1957 günlü Roma Anlaşmasının amacına ulaşmak için öngör
düğü temel araç bir ortak pazarın kuruluşu ile üye ülkelerin ekonomik 
politikalarının birbirlerine uydurulmasıdır. Sözleşmenin yürürlüğe gi
rişi ile üye ülkeler arasında oluşturulması öngörülen ekonomik bütünleş
meye koşut olarak bir de topluluk hukuku doğmuştur. Bu bağlamda Tür
kiye’nin bir yandan ekonomisini, öte yandan da hukuksal yapısını Toplu
luğun koşullarına uydurması gerekmektedir. (3) Topluluk hukukuna uyum 
sürecinde pek çok konunun gündemde olacağı açıktır. Bunlardan birisini 
de kadın çalışmasına ilişkin kurallar oluşturmaktadır. Bu konuya ilişkin 
olarak aşağıda öncelikle Avrupa Topluluk Hukukunda kadın çalışmasına 
ilişkin düzenlemeler, üye ülkelerdeki gelişmeler üzerinde durulacak, ar
dından Türkiye'de kadın çalışmasına ilişkin kurallar incelenecektir. Böy
lelikle, kadın çalışmasına ilişkin olarak gerçekleştirilmesi gereken düzen
lemeler konusunda bir yargıya ulaşma olanağı doğacaktır.

AVRUPA TOPLULUĞU VE KADIN ÇALIŞMASI
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa ülkelerinde gözlenen te

mel toplumsal-ekonomik gelişmelerden birisi de çalışan kadınların sayı

(1) Sözleşme metinleri için bakınız: Muzaffer Sencer, Belgelerle İnsan Hakları, Beta Yayınla
rı, İstanbul, 1988, s. 130-136, 363-371.

(2) Ömer Bozkurt, "Avrupa Topluluğunun Bütünleşmesi Süreci ve Yapısı: Bir Genel Bakış", 
Avrupa Topluluğu ve Türkiye, (Ed. Ömer Bozkurt), TODAİE Yayınları: 220, Ankara,

1987, s. 15.
(3) Ayşe Füsun Arsava, Avrupa Toplulukları Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda Uy

gulanmasından Doğan Sorunlar, A.U.S.B.F. Yayınları: 545, Ankara, 1987, s. 1.
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ve oranlarındaki artıştır. Giderek yaygınlık kazanan bu olgu hemen her 
ülkede yeni düzenlemelerin yapılmasına neden olmuştur. Avrupa Ekono
mik Topluluğu'nun kuruluşuyla birlikte ise, ulusal düzenlemelerde bir ör
neklik sağlanması ve çalışma yaşamında ayrımcılığın kaldırılması etkin
likleri başlamıştır. W Bu çerçevede öncelikle yasal düzenlemeler, örgüt
lenme ve eylem programları gündeme gelmiştir.

TOPLULUK HUKUKU VE KADIN ÇALIŞMASI
Topluluk hukukunun yazılı kaynaklan Birincil ve İkincil (türeme) 

kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Birincil kaynaklar arasında Toplu
luğu kuran Antlaşmalar yer alırken, ikincil yada türeme kaynaklar Toplu
luk organlannca oluşturulan tüzükler (regulations), kararlar (decisions) 
ve direktiflerdir. (5) Topluluk hukuku üye devletlerin hukuk sistemlerin
den bağımsız bir sistemdir. Bu sistem Topluluk organları, üye devletler 
ve bireyler için haklar ve yükümlülükler belirlemektedir. Bu nedenle 
Topluluk hukukunun ulusal hukuktan üstünlüğü zorunludur. Bunun sonu
cu olarak Topluluk hukukuna aykın bir ulusal hukuk kuralı uygulana
maz. Avrupa Adalet Divanı, Topluluk hukukunun yorumunda ve uygu
lanmasında birömeklik sağlamakla görevlidir. (6)

Bu çerçevede Topluluk hukukunda kadın çalışmasına ilişkin yasal 
düzenlemelere bakıldığında başlıca iki kaynak görülmektedir. Bunlardan 
ilki 1 Ocak 1958'de yürürlüğe girişiyle AET'yi kuran Roma Antlaşması, 
İkincisi özel olarak kadın çalışmasına yönelik bir biçimde hazırlanan beş 
Direktiftir.

ROMA ANTLAŞMASI
Birleşik, bütünleşmiş bir Avrupa oluşturmaya yönelik sürecin temel 

belgelerinden birisi olan Roma Antlaşmasının Giriş'inde Avrupa halklan 
arasında daha sıkı bir işbirliğinin kurulması, ülkelerin ekonomik ve top
lumsal gelişmelerini ortak bir eylemle gerçekleştirmek, halklanmn yaşam 
ve çalışma koşullarını sürekli daha ileriye götürmek, ekonomilerini bir
leştirmek ve uyumlu bir biçimde geliştirmek... amaçları dile getirilmekte
dir. (?) Antlaşma'da yaşam ve çalışma koşullannın düzeltilmesi ve gelişti
rilmesine yönelik kurallar "Topluluğun Politikası" başlığını taşıyan üçün

(4) Europe Today: State of European Integration, 1980-1981, European Parliament Secreta
riat, F.R. of Germany, 1981, par. 4, 333.

(5) Topluluk Hukuku konusunda bkz: İzzettin Doğan, Türk Anayasa Düzeninin Avrupa Top
lulukları Düzeniyle Bütünleşmesi Sorunu, lAHF Yayınlan: 555, İstanbul 1979, s. 102-

119; Arsava, a.g.k., s. 22-33.
(6) Françoisc Rcmuet-Alexandrau-Marfa I. Gonzales, Community Law and Women, Supple

ment of No. 25-WoE, Commission of The European Communities, X/152/87-EN, Brussels, 
1986, s. 3-4.

(7) Anlaşma metni için bkz: Ergin Nomer-Özer Eskiyurt, Avrupa Sözleşmeleri, ÎÜHF Yayınla
rı, 467, İstanbul, 1975, s. 498-616.
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cü bölümün "Sosyal Politika"yı düzenleyen üçüncü ayrımında yer almak
tadır. Burada yer alan 119. madde kadın ve erkek işçiler için eşit işlerde 
ücret eşitliğini öngörmektedir.

Söz konusu maddeye göre üye devletler, ilk aşam ada, kadın ve erkek 
işçiler için eşit işe eşit ücret ilkesini uygulamak ve sürdürmekle yükümlü
dürler. Ücret işçinin çalışması karşılığında işverenden aldığı temel yada as
gari ücret ve dolaylı yada dolaysız, para yada mal olarak verilen diğer tüm 
ödemeleri kapsamaktadır. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit ücret ise:

a) parça başına ücretlerin aynı ölçü birimine göre saptanması,
b) zaman temeline dayalı ücretlerin de aynı iş için aynı olması anla

mına gelmektedir.
Kadın çalışmasına yönelik olarak daha sonra yapılan diğer tüm dü

zenleme ve etkinlikler bu maddeye dayanmıştır. Ancak, 119. madde kimi 
eleştirilere de konu olmuştur. Buna göre, 119. madde kadın ve erkek çalı
şanlara eşit işlem uygulanması ilkesinden yola çıkılarak düzenlenmemiş
tir. Burada temel amaç, ucuz kadın işgücü kullanılmasından kaynaklanan 
haksız rekabeti önleyerek, üye devlet sanayileri arasında serbest rekabe
tin gerçekleşmesini sağlamaktır. (g)

Kadın çalışmasına ilişkin bu düzenleme, tüm sınırlılığına karşın, uy
gulamaya hemen yansımamıştır. Bunun sonucu olarak, 1961 yılında Ba
kanlar Konseyi, Komisyonun önerisi üzerine üye devletleri gerekli ön
lemleri almaya çağıran bir karar almıştır. W 1972 yılında Paris'te yapılan 
devlet ve hükümet başkanlan konferansında ise genel olarak Topluluğa 
insancıl bir görünüm verme ve sosyal politikanın geliştirilmesi gereği di
le getirilmiştir. Yayınlanan bildiride ekonomik gelişmenin başlıbaşına bir 
amaç olarak değerlendirilmemesi, yaşam koşullarında varolan farklılıkla
rın azaltılması için bir araç olarak görülmesi gerektiği belirtilmiştir. (10) 
Bu çerçevede üye ülkelerde yapılan araştırmalar kadın ve erkek çalışan
lar arasında ücret ve çalışma konumu açısından büyük farklılıklar oldu
ğunu göstermiştir. Bunun üzerine Avrupa Toplulukları Komisyonu, Ba
kanlar Konseyine bir Toplumsal Eylem Programı sunmuştur. Bu Eylem 
Programı 21 Ocak 1974'de Konsey kararı ile benimsenmiştir. Bu belgede 
diğer amaçların yanısıra, kadm-erkek çalışanlar arasında hizmete giriş, 
hizmet-içi eğitim ve gelişme, çalışma koşullan ve ücrete ilişkin konular
da gerekli önlemlerin alınması gereği üzerinde durulmuştur. <n ) Bu Ey
lem Programının belirlediği amaçlan gerçekleştirmek için 1975-1986 yıl
lan arasında beş Direktif benimsenmiştir.

(8) Remuct-Alcxandrau ve Gonzales, a.g.k., s. 2.
(9) a.k., s. 2.

(10) P. Hillery, "Topluluğun Sosyal Politikası", Avrupa Ekonomik Topluluğu Üzerine Çeviri
ler, (Çcv. Z. Üsktll), ElTlA Yayınlan: 140/86, Eskişehir, 1975, s. 37.
(11) Janine Mussoz-Lavau, Women of Europe: 10 Years, Commission of the European Com

munities, Women's Information Service, Brussels, 1988, s. 23.
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DİREKTİFLER

Topluluk hukukunun ikincil (türeme) kaynaklan arasında yer alan 
Direktiflerle üye devletler, ulusal hukuk düzenlerini Topluluk hukuk dü
zenine uydurmakla yükümlü kılınmaktadırlarlar. 02) Direktifler düzenle
dikleri alanda amaç saptarlar, ve bu amaca ulaşmayı sağlayacak araçlann 
seçimiyle gerekli önlemlerin alınmasını üye devlete bırakırlar. Bir başka 
anlatımla, Direktifler, yöneltildikleri her üye devleti amaç açısından bağ
lamakta, ancak biçim ve aracın seçimi yetkisini ulusal organlara bırak
maktadırlar. 03) Ulusal düzenlemelerin Direktif amaçlarına aykırı olması 
durumunda, Komisyonun "aykmlığın giderilmesi işlemi"ni (infringement 
procedure) başlatma yetkisi vardır. Yapılan uyan ve öngörülen süre so
nunda üye devlet aykınlığı gidermezse Komisyon konuyu Adalet Divanı
na götürür. Bunun dışında, özel kişilerin Direktiflere dayanarak ulusal 
yargı yerleri önünde hak arayabilmesi söz konusudur.

Kadın çalışmasına ilişkin Direktifler, 1975-1986 yıllan arasında yü
rürlüğe girmiştir. Genel olarak değerlendirilecek olursa, bu düzenlemele
rin temel özelliğinin kapsamlannın giderek genişlemesi olduğu söylene
bilir. Gerçekten de konuya ilişkin beş Direktifle, düzenleme yalnızca işçi
ler ve ücret eşitliği ile sınırlı olmaktan çıkmış, diğer çalışan kesimlerini 
ve eşit işlem ilkesinin diğer konulannı kapsamaya yönelmiştir. 04)

Kadın ve Erkekler İçin Eşit İşe Eşit Ücret İlkesinin 
Uygulanmasına İlişkin Direktif (75/117/EEC)

10 Şubat 1975'de yürürlüğe giren bu Direktifle temel olarak, 119. 
maddenin kapsamının ötesine geçildiği söylenebilir. Anık söz konusu 
olan kadın ve erkek işçiler değil, kadın ve erkek çalışanlardır. İkinci ola
rak, eşit ücret ilkesi bu Direktifte artık eşit iş kavramına ek olarak "eşit 
değerdeki" işleri de kapsamaktadır. Direktifteki düzenlemeye göre "eşit 
iş yada eşit değer verilen işler için yapılacak ödemelerin tüm yön ve ko- 
şullanna ilişkin olarak cinsiyete dayalı tüm aynmlann ortadan kaldırıl
ması" gerekmektedir (md. 1).

Direktifin 2. maddesiyle, ücretin belirlenmesinde iş sınıflandmlması 
sisteminin kullanılması durumunda, bu sistemin kadın ve erkekler için 
aynı ölçütlere dayandmlması ve cinsiyete dayalı her türlü aynmcılığa en
gel olacak biçimde düzenlenmesi öngörülmektedir. Bir başka önemli ku
ral, uygulamadaki aksaklıklara karşı tüm çalışanlara yargı yoluna başvur
ma hakkının tanınmasına ilişkindir. Bu hak, çalışanlann yargı yoluna git
meleri sonucunda işverenlerince işten çıkartılmalanna karşı korunmala-

(12) Arsava, a.g.k., s. 31.
(13) A. Sait Yüksel, Türkiye İlişkileri Açısından Avrupa Ekonomik Topluluğu, EÎTlA Ya

yınları, 157/99, Eskişehir, 1975; izzetin Doğan, a.g.k., s. 118.
(14) Direktif metinleri ile ilgili olarak bkz: Rcmuet Alcxandrau ve Gonzales, a.g.k., s. 6-87.
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nyla pekiştirilmiştir (md. 2, 5). Direktifte ayrıca, çalışanların işyerinde 
alınan yeni önlemler konusunda bilgilendirilmeleri gereği kurala bağlan
maktadır (md. 7).

Direktifte öngörülen çerçevede ücret eşitliği ilkesini gerçekleştire
cek tüm yasal ve yönetsel düzenlemelerin yapılması için üye devletlere 
bir yıl süre tanınmıştır.

Direktif yürürlüğe girdiğinde üye ülkelerden, Federal Almanya, 
Fransa, İngiltere, İrlanda, İtalya ve Lüksemburg'da eşit ücret ilkesine iliş
kin kurallar ulusal yasalarda yer almaktaydı. Bu ülkeleri 1975'de Belçika 
ve Hollanda, 1976'da ise Danimarka izledi. <15) Topluluğa daha sonra üye 
olan ülkelerden İspanya ve Portekiz'in Anayasa ve İş Yasalarında ücret 
eşitliği ilkesi yer almaktaydı. Yunanistan'da ise 1984 yılında kapsamlı bir 
düzenleme yapıldı. Ancak, tüm ülkelerde eşit ücret ilkesinin uygulanma
sında kimi sorunlarla karşılaşıldığı belirtilmelidir. <16) Örneğin ücretin ta
nımı konusunda kimi güçlüklerle karşılaşılmıştır. Sosyal güvenlik yar
dımları ve emeklilik keseneklerinin kapsam içinde olup olmadığına iliş
kin olarak üye devletlerin değişik uygulamalar yaptıkları gözlenmiştir. 
Ayrıca, geleneksel olarak erkeğe yüklenen "aile başkanlığı" niteliği eşitli
ğe aykırı uygulamalara yol açmıştır. Bunlara ek olarak, toplu sözleşme
lerde, bir sınıflandırma ölçütü olarak, fiziksel güce yüksek puan verilme
si, tam-gün ve yarım-gün çalışanlar için farklı ücretlerin saptanması do
laylı ayrımcılığın sürmesine neden olmuştur. (17>

Ulusal yasa kurallarının Direktife aykırı olması nedeniyle Komisyon 
Federal Almanya, Fransa, İngiltere ve Lüksemburg’a karşı "aykırılığın gi
derilmesi işlemi"ni başlatmıştır. Federal Almanya eşit değerdeki iş tanı
mıyla ilgili olarak Komisyonca uyarılırken, Fransa, Lüksemburg ve Bel
çika aile başkanlarına yapılan ek ödemeler ve aile yardımları konusunda 
uyan almışlardır. İngiltere'nin eşit ücrete ilişkin 1983 düzenlemesi de, 
eşit değerde işlerin saptanmasında izlenecek yöntemler açısından doyuru
cu bulunmamıştır. Danimarka, eşit değerde iş tanımını Direktifte öngörü
lenden daha sınırlı bir biçimde düzenlediği ve aykırı uygulama durumun
da çalışanlara yargıya başvurma hakkı tanımadığı için aykırılığın gideril
mesi sürecine konu olmuştur. Hollanda, 1980 yılında kamu görevlilerini 
kapsam içine almaya çağırılmıştır. Belçika'dan da, tüm evli erkek kamu 
görevlilerine aile yardımı verilmesi öngörülürken, kadın kamu görevlile
rinden yalnızca çocuğu olanların bu yardımdan yararlanmasını kurala 
bağlayan düzenlemeyi değiştirmesi istenmiştir. (18>

(15) Mussoz-Lavau, a.g.k., s. 23. '
(16) Rcmuct Alexandrau ve Gonzales, a.g.k., s. 103-111.
(17) a.k., s. 7-8.
(18) Mussoz-Lavau, a.g.k., s. 24.
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Kadın ve Erkeklere Eşit İşlem İlkesinin 
Uygulanmasına İlişkin Direktif (76/207/EEC)

Çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirmeye ilişkin 
olarak Konseyin yürürlüğe koyduğu 9 Şubat 1976 günlü Direktif daha 
ileri bir aşamanın belgesi olarak değerlendirilebilir. Bu Direktif, hizmete 
giriş, yükselme, meslek eğitimi ve çalışma koşullarında eşit işlem ilkesini 
güvence altına almak amacıyla düzenlenmiştir.

Direktifin 2.1. maddesi doğrudan yada dolaylı olarak, bu Direktifin 
düzenlediği konularda cinsiyet temeline dayanarak ve özellikle medeni 
durum ve aile içindeki konum nedeniyle ayrımcılık yapılamayacağı kura
lını getirmektedir. Görüldüğü gibi, bu düzenlemenin önemli özelliklerin
den birisi, açık olmayan, bu nedenle ortadan kaldırılması daha güç olan 
dolaylı ayrımcılığı da kapsamasıdır.

Bu Direktifle iş alınmada ve yükselmede seçme ölçütleri de kapsan
mak üzere, etkinlik alanı ve iş kollarından bağımsız bir biçimde cinsiyete 
dayalı ayrımcılık yapılması yasaklanmaktadır. Ayrıca, her düzeydeki 
meslek eğitimi, geliştirme eğitimi, meslek değiştirme eğitiminde eşitlik 
ilkesi uygulanacaktır. Eşit işlem ilkesine aykırı yasa, tüzük ve kuralların 
yürürlükten kaldırılmasının, toplu sözleşmelerde, hizmet sözleşmelerinde 
ve işyeri çalışma yönergelerinde yer alan, ilkeye aykırı kuralların geçer
siz sayılmasının yada değiştirilmesinin yanısıra uygulamanın da ilkeye 
uyarlanması öngörülmektedir. Kural dışı uygulamanın yalnızca aktörlük 
ve modellik uğraşlarında olduğu gibi, cinsiyetin belirleyici bir etmen ol
duğu koşullarda kabul edilebileceği kuralı getirilirken (md. 2.2), üye dev
letlerin kapsam dışı bırakacakları uğraşlar listesini dönemsel olarak göz
den geçirmeleri gereği vurgulanmaktadır.

Özellikle hamilelik ve annelik durumlarında, kadınların korunması
na ilişkin olarak önyargılardan yola çıkılmadığı belirtilen Direktifte, ço
cuk bakımı izinlerinden her iki cinsin de yararlanabilmesi için gerekli ön
lemlerin alınması kuralı yer almaktadır (md. 2.3).

Direktifte yer alan konulardan bir başkası da "olumlu ayrımcılık" ya
ni kadın ve erkekler arasında fırsat eşitliğini geliştirmeye yönelik ayrımcı 
önlemlere ilişkindir. Bu tür önlemlerin eşit işlem ilkesine aykırı olmadığı 
belirtilmektedir.

Son olarak, Direktife aykırı uygulamalara karşı çalışanlara yargı yo
luna başvurma olanağı sağlanması da öngörülmektedir.

Direktifin yürürlüğe girdiği tarihte, Fransa ve İngiltere'de, yeterli ol
mamakla birlikte, daha önceden yapılmış yasal düzenlemeler bulunmak
taydı. Belçika, Danimarka, İrlanda, İtalya, kimi yasal düzenlemeler yap
makla birlikte doyurucu sonuca erişemediler. Üyelikten önce kimi düzen
lemeler yapan Yunanistan, Portekiz ve İspanya'da daha sonra bir dizi dü
zenleme gündeme gelmiştir. Yunanistan, 1984 yılında eşit işlem ilkesini 
düzenleyen bir yasayı yürürlüğe koyarken, Portekiz ve.İspanya eşit işlem
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ilkesine anayasalarında yer vermişlerdir. Buna ek olarak, çalışma yaşamı
nı düzenleyen çeşitli yasal metinlerle de konu düzenlenmiştir. Ne var ki, 
gerek yasal düzenlemelerin yapılmasında, gerekse uygulamada üye dev
letler bir dizi güçlükle karşılaşmışlardır. Genel olarak değerlendirilecek 
olursa, bu güçlüklerin eşit işlem kavramına ilişkin olarak kesin bir tanı
mın bulunmayışından, dolaylı ayrımcılığı tanımlama ve belirlemenin zor
luğundan, özellikle kamu kesiminde kimi uğraşların kapsam dışı bırakıl
ması eğiliminden ve kadınlara yönelik koruyucu yasaların kapsamından 
kaynaklandığı görülmektedir. (19)

Büyük ölçüde bu nedenlere bağlı olarak, üye devletlerin bir bölümü
ne karşı aykırılığın giderilmesi işlemi başlatılmıştır. Örneğin Fransa, ka
mu hizmetine girişte eşitlik ilkesini öngörmemesi nedeniyle, İngiltere, 
ulusal yasalarda yer alan karşı kuralların geçersiz olduğu belirtilmediği 
ve belirli etkinlikler kapsam dışı bırakıldığı için, İtalya, kadın çalışanların 
ayrımcı işlemlere karşı yargı yoluna başvurma olanağı düzenlenmediği 
ve erkek çalışanlar için çocuk bakımı izini öngörülmediğinden, İrlanda, 
silahlı kuvvetler, hastalan aynı cinsten olan hastahaneler ve ebelik mesle
ği kapsam dışı bırakıldığından, Belçika meslek eğitimi konusunda yalnız
ca adaylık eğitimine yer verildiğinden, Federal Almanya ise, kamu gö
revlilerini ve bağımsız çalışanlan kapsam dışında bıraktığı ve erkek çalı
şanlar için çocuk bakımı izini öngörmediğinden Komisyondan uyan al
mışlardır. Federal Almanya gerekli düzeltmeleri belirlenen süre içinde 
gerçekleştirmediğinden Adalet Divanına giderken, diğer ülkeler gerekli 
yasal değişiklikleri yapmışlardır. (2°) Henüz uyum süreci içinde bulunan 
üç yeni üye devletteki düzenlemeler süre bitiminde değerlendirilecektir. 
Ancak, Yunanistan'ın kamu görevlilerini kapsam dışı bırakması nedeniy
le uyan almasının söz konusu olduğu söylenebilir.

Sosyal Güvenlik Konularında Kadın ve Erkeklere Eşit İşlem 
İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Direktif (79/7/EEC)

Kadın çalışması konusunda atılan üçüncü adım sosyal güvenlik ko
nusunda olmuştur. 19 Aralık 1978'de yürürlüğe giren Direktif ile yasal 
sosyal güvenlik sistemleri bağlamında kadın ve erkek eşitliğinin gerçek
leştirilmesi öngörülmüştür. Bu düzenleme, bağımsız çalışanlan, ücretlile
ri, hastalık, kaza yada kendi istekleri dışında işsizlik nedeni ile çalışmala- 
n  kesintiye uğrayan bağımsız çalışanlan ve iş arayanlan içine almak üze
re çalışan nüfus ile emekli yada sakat ücretliler ve bağımsız çalışanlan 
kapsamaktadır. Direktifin uygulanma alanı, yasal sosyal güvenlik sistemi 
bağlamında hastalık, sakatlık, yaşlılık, iş kazası, meslek hastalıklan, iş
sizlik riskleri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, sosyal güvenlik siste

(19) Remuet Alexandrau ve Gonzales, a.g.k., s. 36-38.
(20) a.k.,s. 69-71.
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mine girmede, prim yükümlülükleri ve primlerin saptanmasında, doğru
dan yada dolaylı olarak, cinsiyete özellikle de medeni duruma ve ilgili ki
şinin aile içindeki konumuna dayalı olarak ayrımcılık yapılması yasak
lanmaktadır. Buna karşılık, Direktifin 7. maddesiyle üye devletlere emek
lilik yaşının belirlenmesi, çocuk büyütenlere verilecek izinler, uzun dö
nemli sakatlık yardımlarının belirlenmesi, yaşlılık ve bağımlı kadın eşe 
sağlanacak iş kazası ve meslek hastalığı yardımlarının belirlenmesi konu
larında özgürlük tanınmıştır.

Üye devletler altı yıllık uyum süresi içinde Direktifin öngördüğü ko
nularda düzenleme yapmakla yükümlü tutulmuşlardır, uyarlanma konu
sunda genel olarak medeni duruma ve aile içindeki konuma bağlı olarak 
ortaya çıkan dolaylı ayrım sorunu, "aile başkanı" kavramı ve bağımlı eş
lere yapılan ödemelere ilişkin olarak güçlükle karşılaşılmıştır. Direktifin 
yürürlüğe girdiği tarihte Danimarka, Fransa, İrlanda ve İtalya'da ulusal 
yasalar büyük ölçüde Direktifle uyum içinde bulunmaktaydı. Özellikle 
İtalya kadın ve erkekler için aynı emeklilik yaşını öngörmesi, böylece 
emeklilik aylıklarının eşitlenmesini gerçekleştirmesiyle Direktifin öngör
düğü çerçevenin ilerisine geçmişti.

Bu ülkeleri 1982 yılında Federal Almanya, 1980 ve 1983 düzenle
meleri ile İngiltere, 1979 ve 1981 düzenlemeleri ile Hollanda izlemiştir. 
Buna karşılık, İrlanda ve Lüksemburg, uyum süresi içinde gerekli deği
şiklikleri yapmadıkları için resmen uyarı almışlardır. (21)

Topluluğun yeni üyelerine gelince, bunlarda Topluluğun istemlerini 
karşılayan yasaları yürürlüğe koymuşlardır.

İşyeri Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kadm ve Erkeklere Eşit İşlem 
İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Direktif (86/378/EEC)

Sosyal güvenlik alanında kadın ve erkek eşitliğinin sağlanmasına 
yönelik olarak atılan ikinci adım, 24.7.1986'da yürürlüğe giren işyerleri 
sosyal güvenlik sistemlerine ilişkin Direktiftir. Yasal sosyal güvenlik sis
temini tamamlayan yada kimi zaman onun yerine geçen işyeri sosyal gü
venlik sisteminin kişi ve alan açısından uygulama alanı bir önceki Direk
tife koşut bir biçimde tanımlanmıştır. Bu bağlamda, ücretli yada kendi 
adına çalışan, hasta, sakat emekli yada işsiz tüm çalışan nüfus Direktifin 
kapsamı içindedir. Yine aynı biçimde hastalık, sakatlık, yaşlılık, iş kaza
ları, meslek hastalıkları ve işsizlik riskleri kapsanmaktadır.

Bağımlı çalışanlara ilişkin olarak bu Direktif, çalıştırılmalarına kar
şılık oluşturması ölçüsünde işyerleri sosyal güvenlik sistemlerinde yer 
alan para ve mal cinsinden tüm toplumsal olanakları kapsamaktadır. Bu 
Direktifte eşit işlem ilkesi, yasal olarak yada uygulamada, doğrudan yada 
dolaylı olarak özellikle medeni duruma ve aile içindeki konuma bağlı

(21) Mussoz-Lavau, a.g.k., s. 27.
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olarak cinsiyete dayalı bir ayrım yapılmaması olarak tanımlanmaktadır. 
Direktifin 6. maddesinde, tümüyle kapsayıcı olmadığı belirtilerek, açıkla
nan aykırı uygulamalar arasında belirli işyeri güvenlik sistemlerinde evli 
kadınların kapsam dışı bırakılması yada erkekler için katılma zorunluy
ken kadınlar için isteğe bağlı olması, kadınlar için emeklilik yaşının daha 
düşük belirlenmesi, emekli aylık tutarlarının kimi durumlarda kadın ve 
erkekler için farklı olan ortalama yaşam süresine göre saptanması ve bu 
uygulama sonucu ortalama yaşam beklentisi daha uzun olduğundan ka
dınların emeklilik aylıklarının erkeklerden daha düşük olması, vb. örnek
ler yer almaktadır.

Direktifin 9. maddesiyle üye devletlere, yaşlılık ve emeklilik aylıkla
rının ödenebilmesi için yaş belirleme ve yaşayan kadın yada erkek eşe 
emeklilik aylığı bağlanmasında eşit davranış ilkesini erteleme olanağı 
sağlanmıştır. Diğer Direktiflerde olduğu gibi, bu Direktifte de ayrımcılık
la karşılaşan kişilere yargı yoluna başvurma hakkı tanımıştır.Işgörenler 
ise şikayet hakkını kullanmaları nedeniyle işten çıkarılmaya karşı koru
nacaklardır (Madde 11).

Bu Direktif çerçevesinde gerekli düzeltimleri yapmaları için üye 
devletlere 30 Temmuz 1989'a kadar süre verilmiştir.

Bağımsız Çalışan (Tarımı da Kapsamak Üzere) Kadın ve Erkeklere 
Eşit İşlem ilkesinin Uygulanmasına ve Bağımsız Çalışan Kadınların 
Hamilelik ve Analık Durumunda Korunmasına İlişkin Direktif
(86/613/EEC)

Eşit işlem konusunda son Direktif 11 Kasım 1986'da yürürlüğe gir
miştir. Bu Direktifle eşit işlem ilkesinin uygulanma alanı kişi açısından ge
nişlemektedir. Direktif, çiftçileri ve uzman (profesyonel) mesleklerde çalı
şanları da içine almak üzere, bağımsız çalışanları ve işçi yada ortak olma
makla birlikte bağımsız çalışan kişinin etkinliğine sürekli bir biçimde katı
lan eşlerini kapsamaktadır (md. 2). Direktifin konu olarak kapsamı ise, 76/ 
207/EEC ve 79/7/EEC sayılı Direktiflere koşut bir biçimde düzenlenmiştir.

Direktifte ayrıca eşler arasındaki ortaklıklar ve sosyal güvenlik so
runları üzerinde de durulmaktadır. Hamilelik ve analık durumunda ba
ğımsız çalışan kadınların korunmasına ilişkin olarak, üye devletlerin ör
gütlenme ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin koşullar konusunda gerekli 
inceleme ve düzenlemeleri yapmaları öngörülmektedir (md. 8).

Eşit işlem konusuna ilişkin diğer Direktiflerde olduğu gibi, burada da 
kişilere aykırı uygulamalara karşı yargı yoluna başvurma hakkı tanınması 
öngörülmektedir (md. 9). Ayrıca üye devletlere, alınan önlemler konusun
da kamuoyunu bilgilendirmek yükümlülüğü getirilmektedir (md. 10).

Bu Direktif uyarınca yasa, tüzük değişikliklerini yapmak ve gerekli 
yönetsel önlemleri almak için üye devletlere 30Temmuz 1989'a kadar sü
re tanınmıştır.
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Genel olarak değerlendirilecek olursa, Konsey Direktiflerinin zaman 
içinde gerek alan gerekse konu açısından kapsamlarının genişlediği söy
lenebilir. Bir yandan, yalnızca işçilerden, tüm çalışan kesimlerinin ve iş 
bulamayanların kapsanmasına, öte yandan da yalnızca ücret eşitliğinden 
işlem eşitliğine ve sosyal güvenlik konularında eşitliğe doğru bir genişle
me olmuştur. Direktiflerle, kadın çalışması üzerinde "boomerang etkisi" 
yaratan geleneksel koruyuculuk yaklaşımından uzaklaşılmış, eğitimden 
başlamak üzere çalışma yaşamına ilişkin tüm konularda eşitliğin sağlan
ması ve desteklenmesi anlayışına ulaşılmıştır. Ayrıca bu noktada, kadın 
çalışmasıyla ilgili etkinliklerin direktiflerle sınırlı kalmadığı da belirtil
melidir. Örneğin Avrupa Sosyal Fonunun sağladığı destekle üye devletler 
kadınların çalışma yaşamına katılımlarını arttırmayı amaçlayan meslek 
eğitimi programlan düzenlemektedirler. (22) Aynca direktiflerin yürürlü
ğe girmesi ve üye devletlerce gerekli yasal önlemlerin alınması sonucun
da bireylere haklar tanımasının tüm ayrım biçimlerinin ortadan kalkması 
için yeterli olmayacağı gerçeğinden yola çıkan Komisyon, eylem prog- 
ramlanyla konuya ilişkin çabaları sürdürmektedir. Bu eylem programla
rında vurgulanan konulardan birisi de üye devletlerde uygulamayı izleye
cek örgütlerin kunılması gereği olmuştur.

ÖRGÜTLENM E
Bilindiği gibi, yeni örgütlerin kunılması bir sorunun varlığının görü

lüp benimsenmesi ve bunun bir örgüt eliyle çözümlenebileceğine inanıl
masıyla başlamaktadır. Aynca bu örgütün hangi düzeyde kurulacağını, bu 
soruna verilen önem belirlemektedir. Bu bağlamda Avrupa Topluluğu çer
çevesinde kadınlara ilişkin örgütlenmelere bakıldığında, genelde yetmişli 
yıllann ikinci yarısında kadın sorununun önem kazandığı söylenebilir.

Topluluk düzeyinde ilk kez 1976'da Avrupa Komisyonu'na bağlı 
olarak "Kadın Sorunlan Basın ve Bilgilendirme Servisi", 1979'da ise bir 
Parlamento karan ile "Kadın Haklan Komitesi" kurulmuştur. Bu Komite
nin yetki alanına topluluk içinde, kadın haklarını Parlamento kararlannı 
temel alarak belirlemek ve geliştirmek, kadın-erkek eşitliğine ilişkin di
rektiflerin uygulanması ve geliştirilmesi ve yeni direktiflerin hazırlanma
sı, kadınlanıı ve genç kadınların istihdamı politikasına ilişkin konular, 
kadın işsizliğiyle savaşıma yönelik eylemler, bilgilendirmeyi de kapsa
mak üzere kadınlan da ilgilendiren ortak politikalar, kadınların çalışma 
ve aile rollerinden kaynaklanan sorunlar, vb. konular girmektedir. (23>

Üye devletlerdeki örgütlenmelere gelince, bunlann da büyük ölçüde 
1975 yılından sonra kurulduklan görülmektedir. Buna dayanarak, kimi

(22) Bu konuda bkz: Kadınların îş Hayatına Katılımlarını Arttırma Üzerine Bir Çalışma - 
Avrupa Meslek Eğitimini Geliştirme Merkezi (CEDEFOB), Devlet Bakanlığı Yayını: 10, 
Ankara, .1985.

(23) Ömer Bozkurt, Avrupa Parlamentosu, Yetkiler ve Usuller, TODAİE Yayını: 225, Anka
ra, 1988, s. 136.
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üye devletlerin ulusal hukukları ile Topluluk hukuku arasında uyum sağla
ma sürecinin başlamasıyla bu konuda örgütlenmelere gittikleri söylenebi
lir. Ancak, üye ülkelerdeki örgütlerin bir bölümü de 1982 sonrasında Ko
misyonun "Kadınlara Fırsat Eşitliği Sağlanmasına İlişkin Topluluk Eylem 
Prograrm"nı yürürlüğe koymasından sonra ortaya çıkmıştır. Söz konusu 
eylem programında öngörülen eylemler arasında"direktiflerin uygulanma
sını sağlamak ve izlemek" yer almaktaydı. Bu çerçevede üye devletlerde 
de yeni örgütlenmelere gidilmiştir. Aşağıda, üye devletlerde kadın çalış
masına ilişkin olarak kurulan örgütlerin bir listesi sunulmaktadır.

AT ÜLKELERİNDE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ 
KONUSUNDA ÖRGÜTLENME

Adı

Belçika
-K ad ın  İstihdamı Komisyonu
-  Kadın Konumu Danışma 

Komisyonu
-E ğ itim  Eşitliği Komitesi
-  Başbakanlık Kadın Konumu 

Özel Birimi
-  Bakanlıklararası Kadın 

Konumu Komitesi
D anim arka

-  Danimarka Eşit Konum Konseyi
Fransa

-K ad ın  Hakları Bakanlığı
-  Bakanlıklararası Kadın 

Hakları Komitesi
-  Kadın ve Erkek Mesleksel Eşitlik 

Ulusal Konseyi

-  Yerel Teknik Danışmanlıklar
-  Kadın Haklan Bölgesel 

Bilgi Merkezi
Federal Almanya

-  Kadın Sorunları Genel 
Müdürlüğü

H ollanda
-  Eşit Haklar Devlet Bakanlığı

-E ş i t  Haklar Siyasası 
Bakanlıklararası Komitesi

-F ırsa t Eşitliği Komitesi
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K uruluş
Bağlantısı Yılı

Çalışma Bakanlığı 1974

Dışişleri Bakanlığı 1975
Eğitim Bakanlığı 1979

Başbakanlık 1979

Başbakanlık 1980

Başbakanlık 1975

1981

Başbakanlık 1982 
Kadın Haklan, Çalışma 
Bakanlıklanna Bağlı
Danışma Birimi 1983
Kadın Haklan Bakanlığı 1982 
Bölge Valiliklerine Bağlı
Danışma Birimleri 1983

Gençlik, Aile, Sağlık
Bakanlığı 1979

Sosyal İşler ve
Isühdam Bakanlığı 1977

ıt

(Yönetsel Danışma Komitesi) 1980 
İşçi ve İşveren Kuruluşlan 
Temsilcilerinden Oluşan 
Bağımsız Danışma Komisyonu 1980



Adı Bağlantısı
K uru luş

Yılı

-  Kamu Yönetimi Fırsat Eşitliği Bağımsız Danışma
Komisyonu Komisyonu 1980

-  Eşit Haklar Konseyi Bağımsız Danışma Kuruluşu 1981
-  Parlamento Eşit Haklar Komitesi Parlamento 1980

İngiltere
-F ırsa t Eşitliği Komisyonu İçişleri Bakanlığınca

Atanan 13 Üyeden Oluşan 
Bağımsız Komisyon İÇ>75

İrlan d a
-İstihdam  Eşitliği Kurumu Çalışma Bakanlığına

Bağlı Danışma Birimi 1977
-  Kadın ve Aile Hukuku Başbakan ve Adalet

Reformundan Sorumlu Devlet Bakanlığı 1982
Bakanlığı

-  Parlamento Komitesi Temsilciler Meclisi
ve Senato 1983

İspanya
-  Kadın Sorunları Kurumu Kültür Bakanlığı 1983

İtalya
-Ç alışan  Kadınlar İçin Fırsat ve 

fşlem Eşitliği Ulusal Komitesi
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı 1982

L üksem burg
-  Kadın İstihdamı Komitesi Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı 1980
Portekiz

-  Kadın Konumu Komisyonu Başbakanlık 1977
-  Çalışma ve İstihdamda Eşitlik Çalışma Bakanlığı 1979

Komisyonu
-  Kadın Konumu Parlamento Sürekli Parlamento

Komitesi Komitesi 1980
Y unanistan

-K ad ın  Sorunları Özel Başbakana Bağlı 1982
Danışmanlık Bürosu

-K adın-Erkek Eşitliği Konseyi II 11 1983

Kaynak: Elianc Vogel Polsky, National Institutional and non-institutional Machienery Es
tablished in the Council of Europe Member States to Promote Equality Between 
Women and Men, Council of Europe, Strasbourg, 1985, 14-57.

İzlendiği gibi 1974 yılından başlayarak üye ülkelerde örgütlenmeye 
gidilmiştir. Örgütlenme tür ve düzeyi incelendiğinde birömekliğin bulun
madığı görülmektedir. En üst düzeyde örgütlenme bakanlık biçiminde 
Fransa (Kadın Haklan Bakanlığı), İrlanda (Kadın ve Aile Hukuku Refor
mundan sorumlu Devlet Bakanlığı) ve Hollanda'da (Eşit Haklar Devlet 
Bakanlığı) bulunmaktadır. Bunun dışında, Genel Müdürlük Konsey, Ko
misyon ve Komite tipi örgütlerin yaygınlığı göze çarpmaktadır. Aynca, 
Hollanda, İrlanda ve Portekiz'de sürekli parlamento komiteleri de kurul-



muştur. Üye devletlerde bulunan örgütler büyük ölçüde merkezi danışma 
birimi niteliği taşırken, Federal Almanya, Fransa ve Norveç'te yerel dü
zeyde örgütlenmeye gidilmiş olduğu belirtilmelidir.

Uzmanlık alanları genel olarak kadın sorunları, çalışma ve istihdam 
sorunları, eğitim olarak düzenlenen bu örgütlerin amaçlan ise, bu uzman
lık alanlarında ayrımcılığın ortadan kaldırılması, bu yolda strateji ve siya
sa oluşturulması, eşgüdüm sağlanması, kadın ve erkekler arasında eşitli
ğin gerçekleştirilmesi, araştırma yapmak, kadın haklanna ilişkin ölçütle
rin geliştirilmesi, varolan yasal düzenlemeleri inceleme, eşit haklar yasa
sının uygulanmasını izleme olarak belirlenmektedir, t24)

Bakanlık düzeyinde örgütlenmelerin bulunmadığı ülkelerde kurulan 
birimler büyük çoğunlukla başbakanlığa bağlı olarak oluşturulmuştur. 
Bunu, çalışma bakanlığına bağlı olanlar izlemektedir.

TÜRKİYE'DE KADIN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN 
YASAL DÜZENLEMELER

Türkiye'de genelde kadın sorununa özelde çalışan kadınlara ilişkin 
olarak, biçimsel yasal haklann tanınması açısından bir sorunun olmadığı, 
ancak uygulamada eşitsizliğin varlığını sürdürdüğü ileri sürülmektedir. 
Özellikle çalışma yaşamına ilişkin olarak bu yargının geçerliliğinin kuş
kulu olduğu söylenebilir.

Kadınlann çalışma yaşamlarına ilişkin düzenlemelerin incelenmesi
ne Anayasa'dan başlanacak olursa, "herkes"in yasa önünde eşit olması ve 
kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez temel hak ve 
özgürlüklere sahip olması genel ilkeleri çerçevesinde, "çalışma herkesin 
hakkı ve ödevidir" (md. 49). Ancak, "kimse yaşına, cinsiyetine, ve gücü
ne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ru
hi yetersizliği olanlar çalışma şartlan bakımından özel olarak korunurlar" 
(md. 50). Görüldüğü gibi Anayasa konuya çok genel düzeyde yaklaşmak
tadır. Aynca, kadınların anıldığı maddelerde vurgulanan eşitliğin gelişti
rilmesi değil, geleneksel bir yaklaşımla koruyuculuk olmaktadır. Ne var 
ki, ücrette adalet sağlanması ve sosyal güvenliğe ilişkin anayasal düzen
lemelerde bu konıyuculuk söz konusu değildir. Aynca, çağdaş Anayasa
ların büyük bölümünde yer alan kadın ve erkekler arasında eşitliğin ger
çekleştirilmesi ilkesi de Anayasa'da yer almamaktadır.

Uluslararası sözleşmelere bakıldığında, daha önce de değinildiği gi
bi, "Erkeklerle Kadınlann Eşit Değerde İş İçin Eşit Ücretlendirilmesine 
İlişkin 100 No.lu 1LO Sözleşmesi"™, ve "BM Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi"ni ve son olarak da "Avrupa Top

(24) Eliane Vogcl-Polsky, National Institutional and Non-institutional Machienery Establis
hed in the Council of Europe Member States to Promete Equality Between Men and 
Women, Council of Europe, Strasbourg, 1985, s. 14-57.
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lumsal Antlaşması"nı Türkiye'nin onayladığı görülmektedir. Uluslararası 
sözleşmelere ilişkin olarak iki noktanın açıklığa kavuşması yararlı ola
caktır.

İlk olarak, ILO'ca benimsenen kadınlara davranış ve fırsat eşitliği 
sağlamayı amaçlayan belgeler arasında Türkiye'nin onaylamadıklarının 
sayısının onayladıklarının sayısından fazla olduğu belirtilmelidir. 
ILO'nun 89 No.lu Gece Çalışma (Kadın) Sözleşmesi, 103 No.lu Analığı 
Koruma Sözleşmesi, 156 No.lu Aile Sorumlulukları olan İşçiler Sözleş
mesi, onaylanmamış sözleşmeler arasında yer almaktadır.

İkinci olarak üzerinde durulması gereken konu, Türkiye'nin 1985 yı
lında onaylanan "BM Kadınlara Karşı her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması 
Sözleşmesinin 15. ve 16. maddelerinin kimi fıkralarına koyulan çekince
lerdir. Kadın çalışması açısından önem taşıyan çekinceler 15. maddenin 
ikinci fıkrasında yer alan bağıt yapmak ve 16. maddenin 1. bendinin (g) 
fıkrasında yer alan meslek yada iş seçme konusunda eşlere eşit haklar ta
nınmasına ilişkindir. Bağıt yapmada, iş ve meslek seçiminde kadın ve er
kek eşlere eşit haklar tanınması konusuna çekince koymanın anlamı, hu
kuk deyimiyle, kadının "fiil ehliyeti"ni sınırlandırmaktır. Bu noktada Türk 
Medeni Yasasına değinmek yararlı olacaktır. Bilindiği gibi bu sınırlandır
ma, Türk Medeni Yasasının 152. ve 159. maddeleriyle kurala bağlanmış
tır. Medeni Yasanın 152. maddesinde yer alan kocanın aile birliğinin "rei
si" olması salt aile içi ilişkilerle sınırlı kalmamaktadır. Yasa 159. madde 
ile kocanın açık yada örtük izini olmaksızın kadının bir meslek yada sanat
ta çalışmasını yasaklamaktadır. Ayrıca, aşağıda da değinileceği gibi, eşle
rin her ikisinin de çalışması durumunda aile yardımı, doğum yardımı, vb. 
ödemeler aile başkanı olan erkeğe verilmektedir. Türkiye, söz konusu Söz
leşmeye koyduğu çekincelerle, çok temel bir ayrımcılık uygulamasını sür
dürme konusundaki kararlılığını kanıtlamaktadır. Bu konuya ilişkin ola
rak, Türkiye'nin genelde ulusal yasal düzenlemelerin ilerisindeki uluslara
rası belgeleri ya onaylamadığı yada çekincelerle onayladığı söylenebilir.

Türkiye'de çalışan kadınlara ilişkin ulusal yasal düzenlemeler göz
den geçirildiğinde ilk göze çarpan özellik, Avrupa Topluluğu'na üye ül
kelerden farklı olarak özgül nitelikte düzenleyici bir yasanın bulunmama
sıdır. Bir başka anlatımla, tüm çalışan kadınlara yönelik temel ilkeleri be
lirleyen bir yasal düzenleme söz konusu değildir. Buna karşılık, farklı ça
lışma kesimlerine ilişkin genel nitelikteki yasalarla ve bunlara bağlı ola
rak çıkarılan tüzüklerle kadın çalışmasının düzenlemesi yoluna gidilmiş
tir. Daha açık bir anlatımla işçi kadınlara ilişkin düzenlemeler Iş Yasası 
ve buna bağlı olarak çıkartılan kimi tüzüklerle belirlenirken, kamu görev
lisi kadınların çalışma koşulları Devlet Memurlan Yasasında yer almıştır. 
Bağımsız çalışanlara ve tarım kesiminde çalışanlara ilişkin olarak ise 
kapsamlı düzenlemelerin varlığından söz etmek olanaksızdır. Bunun so
nucu olarak farklı kesimlerde çalışan kadınlar için farklı düzenlemeler 
söz konusudur.



Temel soranlar açısından konu irdelendiğinde, Türkiye'de sanayide 
çalışanlar için eşit işe eşit ücret ilkesinin 1950 yılında 5518 sayılı Yasa 
ile kurala bağlandığı görülmektedir. Çalışma koşullan açısından ise, Tür
kiye'de kadın çalışmasına ilişkin en ayrıntılı kuralların İş Yasasında yer 
aldığı söylenebilir. Örneğin, 1475 sayılı İş Yasasında kadınlara ilişkin 7 
madde yer almaktadır. Bu maddelerle "bir işyerinde aynı nitelikte işlerde 
eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece cinsiyet aynlığı nede
niyle farklı ücret verilemeyeceği" (md. 26/4), "ücrette eşitliğe aykırı dav
ranan işveren yada işveren vekiline üçbin liradan onbeşbin liraya kadar 
ağır para cezası verilmesi" (md. 107), "maden ocakları, kanalizasyon ve 
temel inşaatı gibi yeraltında ve sualtında çalışılacak işlerde... her yaştaki 
kadınların çalıştırılmalannın yasaklanması" (md. 68), "Sanayiye ait işler
de... her yaştaki kadınların gece çalıştırılmalannın esas itibariyle yasak
lanması" (md. 69), "kadın işçilerin doğumdan önce altı hafta ve doğum
dan sonra 6 hafta olmak üzere 12 haftalık süre için çalıştınlmalanmn ya
saklanması" (md. 70/1), "isteği halinde kadın işçiye doğumdan sonraki 6 
haftadan sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilmesi" (md. 70/3), "bir işye
rinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık duramlan böyle bir işyerin
de çalışmalarına engel teşkil ediyorsa bunların dahi çalışmaktan alıkona- 
caklan" (md. 75), kurala bağlanmıştır. Aynca bu yasa gereğince çıkanlan 
tüzüklerle kadın çalışmasına ilişkin aynntılı düzenlemeler yapılmıştır.

İş Yasasının 69. maddesi uyarınca 1973 yılında çıkarılan "Kadın İş
çilerin Sanayie Ait İşyerlerinde Gece Postalarında Çalıştırılma Ko
şulları Hakkında Tüzük" te 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin becerik
lilik, çabukluk ve dikkat isteyen işlerde, sürekli olan ve fazla enerji ve 
kuvvet gerektirmeyen işlerde gece postalannda çalıştırabilecekleri (md.
2), ancak bunun için çalışmalanna engel bir durumlannın olmadığına 
ilişkin olarak sağlık raporu almalan gerektiği (md. 5), her ne şekilde olur
sa olsun gece postalannda fazla saatlerde çalıştınlmalanmn yasak olduğu 
(md. 3), ve emzikli kadın işçilerin doğum tarihinden itibaren 6 ay süre ile 
gece postalannda çalıştınlamayacaklan (md. 6) kuralları yer almaktadır.

Yine İş Yasasının 78. maddesi uyannca hazırlanan "Ağır ve Tehli
keli İşler Tüzüğü" kadınların çalışabilecekleri ve çalışamayacaktan işle
rin bir listesini içermektedir. Kadınlann çalıştmlamayacağı işlerden ki
mileri yükleme-boşaltma işleri, enerji üretimi nakli ve dağıtımı ile ilgili 
işler, yapı işleri, lağım, çöplük ve hayvansal gübre işleri, sünger avcılığı, 
itfaiye işleri, deniz, göl ve nehirlerde balıkçılık ve dalyan işleri, ekmek ve 
maya fınn fabrikalanndaki hazırlama ve imale ait işler, mezbaha işleri, 
suni ipek imali, ham kürkleri işleme ve boyama, selülozik boya imali iş
leridir. Buna karşılık, örneğin balıkhane işleri ve uyuşturucu maddelerin 
imali kadınların çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaktadır. Tü
zükteki ilgi çekici bir düzenleme de, 2/3. maddede yer almaktadır. Buna 
göre, "ihtisas ve meslek öğrenimi veren okullan bitirip o konudaki işi 
meslek edinmiş kadınlar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilirler. Bu dü
zenlemeye dayanarak ağır ve tehlikeli işlerin tüm kadın çalışanlar için
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mutlak nitelik taşımadığı ve bu nedenle sorgulanması gerektiği söylene
bilir. Bu arada bu işlerde çalışmanın sağlık raporu koşuluna bağlı olduğu 
belirtilmelidir.

Yine 1475 sayılı Yasanın 81. maddesi uyarinca\ikarilan "Gebe ve 
Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Ço
cuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük" (1987) ise gebe kadınların doğum
dan önceki 6 ve sonraki 6 hafta çalıştırılmamalarını, gebe işçilerin mua
yene iznini (md. 4) düzenlemekte, emzikli işçilere günde 1.5 saat emzir
me izni verilmesini (md. 6) öngörmektedir. Bunlara ek olarak, 100-150 
kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde emzirme odası, 150'den çok kadın işçi 
çalıştırılan işyerlerinde çocuk bakım yurdu açılmasını (md. 7) kurala bağ
lamaktadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ise, 3. maddesinin B bendi ile 
işverenin ücretsiz çalışan eşine sigortalı sayılmayanlar arasında yer ver
miştir. Yasanın 4. Bölümünde Analık Sigortası 9 madde ile düzenlenmiş
tir. Gebelik halinde muayene ve tedavi, doğum yardımı, emzirme yardı
mı, geçici işgöremezlik ödeneği konulan yer almaktadır. 89/5 maddesin
de ise sigortalı kadının analığında verilecek günlük ödenek, kazancının 
üçte ikisidir kuralı getirilmiştir.

Diğer Yasalara bakıldığında kadınlara ilişkin düzenlemelerin çok 
daha sınırlı olduğu görülmektedir. Örneğin, 5953 sayılı "Basın Mesle
ğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 
Hakkındaki K anun"da kadın gazetecilere ilişkin tek bir madde bulun
maktadır. Buna göre "kadın gazetecinin hamileliği halinde, hamileliğin 
yedinci ayından itibaren doğumun ikinci ayının sonuna kadar izinli sayı
lır. Bu müddet zarfında müessese gazeteciye son aldığı ücretin yarısını 
öder" (m. 16/7).

2926 sayılı "Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos
yal Sigortalar K anunu"nda (1983) ise, ancak 22 yaşını dolduran aile re
isi kadınlann bu Yasaya göre sigortalı sayılabilecekleri (md. 2/2), aile re
isliği sıfatını yitiren kadınların sigortalılıklarının sona ereceğini kurala 
bağlamaktadır. Bu Yasada da emeklilik yaşı olarak kadınlar için 50, er
kekler için 55 yaş sınırı getirilmiştir (md. 17).

2925 sayılı "Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu" nda kadın 
tanm işçilerine yalnızca yaşlılık aylığına ilişkin olarak değinilmektedir. 
Burada da kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş sının öngörülmektedir 
(md. 20).

Kısa adıyla Bağ-Kur Kanununda da benzer düzenleme gözlenmek
te, burada da kadın bağımsız çalışanların yaşlılık aylığına 50 yaşında hak 
kazanması dışında bir düzenleme yer almamaktadır.

Kamu görevlilerinin çalışma yaşamını düzenleyen 657 sayılı "Dev
let Memurları Kanunu"na gelince, bu Yasada da kadın kamu görevlile
rine eşit işlem ilkesinin uygulanması konusunda herhangi bir düzenleme
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nin olmadığı görülmektedir. Ancak, temel ilkeler başlığı altında yer alan 
"liyakat ilkesi"ne ilişkin olarak "Devlet kamu hizmetleri görevlerine gir
meyi, sınıflar içinde yükselme ve ilerlemeyi, görevin sona erdirilmesini 
liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanma
sında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak" (md. 3/c) deyişinden 
yola çıkarak Yasanın eşit işlem ilkesini benimsediği ileri sürülebilir.

Kadınlara ilişkin özel düzenlemeler ise mazeret izni başlığı altında 
doğum konusuyla sınırlıdır. Kadın memurlara doğum yapmasından önce
3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta izin verilmesi, bu süre
den sonra da 6 ay süre ile günde 1.5 saat emzirme izni verilmesi (md. 
104) öngörülmektedir Ayrıca doğum yapan devlet memurlarına en çok 
altı aya kadar ücretsiz izin verilebilecektir (md. 108). Analık halinde sos
yal sigorta yardımı sağlanacaktır (md. 188). Buna ek olarak, devlet me
murlarından çocuğu olanlara doğum yardım ödeneği verilmesi öngörül
mektedir. Ancak, anne ve babanın her ikisinin de devlet memuru olması 
durumunda bu yardım babaya verilecektir (md. 207). Benzer bir biçimde 
aile yardımı ödeneğinin de İcan ve kocanın her ikisi de memur ise yalnız 
kocaya ödenmesi kurala bağlanmıştır (md. 203).

Emeklilik yaşına ilişkin düzenlemeler ise zaman içerisinde değişik
lik göstermiştir. 1983 yılına kadar kadın ve erkekler için farklı düzenle
meler söz konusu değilken, 1975 yılında yapılan yasa değişikliği ile ka
dın kamu görevlilerine yirmi yılda emekli olma olanağı tanınmıştır. Daha 
sonra 1983 yılında yapılan değişiklik ile kadınlann emekli olabilmeleri 
için 20 hizmet yılını ve 45 yaşını, erkeklerin ise 25 hizmet yılını ve 50 
yaşını tamamlamış olmalan kuralı getirilmiştir. Son olarak da 22 Mayıs 
1986'da 19114 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3284 sayılı Yasa ile 
emeklilik yaş sınırı kadınlar için 50, erkekler için 55, 1 Ocak 1990'dan 
sonra çalışmaya başlayacak kadınlar için 55, erkekler için 60 olarak belir
lenmiştir.

İşçi, memur ve bağımsız olarak çalışan kadınların çalışmalanna iliş
kin yasal kurallann topluca değerlendirilmesi sonucu üzerinde durulması 
gerekli birkaç nokta gözlenmektedir. İlk olarak, kadınlara ilişkin düzenle
melerin son derece sınırlı olduğunu söylemek olanaklıdır, ikinci olarak, 
yapılan düzenlemelerin niteliğinin eşitliği sağlamaktan çok koruyuculuğa 
yönelik olduğu görülmektedir. Çalışma yaşamının düzenlemesine ilişkin 
yasal metinlerin hiçbirisinde aynmcılık yapılmayacağına ilişkin açık bir 
kural yer almamaktadır. Yasalarda yer alan kurallar büyük ölçüde doğum 
ve annelik koşullannda kadınlann korunmasıyla, emeklilik yaşına ilişkin
dir. Tüzüklerde ise ilkece "kadınlann fiziksel zayıflığı" düşüncesinden 
yola çıkanlarak kadın çalışmasına getirilen sınırlamalar sayılmaktadır.

Eşit işlem ilkesinin, ücret eşitliğinin yanısıra işe alma, işe yeniden 
alma, iş dağıtımı, işin belirlenmesi, yükselme vb. konulan kapsadığı bi
linmektedir. Bu konulardan yalnızca ücret eşitliği ilkesi yasalarda yer 
alırken, diğer konular üzerinde durulmamıştır.
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Kadın çalışmasının desteklenmesine ilişkin önlemler ise söz konusu 
değildir. Tüm uluslararası belgelerde vurgulanan kadın çalışanlara yöne
lik hizmet içi eğitim konusu hiçbir yasada yer almamaktadır. Benzer bir 
biçimde, kadınların aile sorumluluklarından doğan sorunları çözümlemek 
için yada annelik durumunda yasal ücretli ve ücretsiz izinlerden sonra, 
çocuk bakımına ilişkin bir izin düzenlemesi öngörülmemiştir.

Tüm bunlara dayanarak Türkiye'de kadın çalışmasına ilişkin sorun
ların yasal planda çözümlendiğini ileri sürmek olanaksızdır. Ancak, uy
gulamanın bu yetersiz yasal çerçevenin de gerisinde kaldığı bilinmekte
dir.

Tüm yasal düzenlemelere ve onaylanan uluslararası sözleşmelere 
karşın ücret eşitliği ilkesinin gerçekleştiğini ileri sürmek güçtür. Bu ilke
nin gerçekleşmesinin önkoşulu sağlıklı iş değerlendirmelerinin yapılması 
ise, Türkiye'de bu uygulamanın sınırlı olduğu bilinmektedir. ^  Ayrıca, 
istatistik veriler kadın ve erkek işçilerin ücretleri arasında bir açıklığın 
varlığını kanıtlamaktadır. <26>

Doğum izinlerinin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok yetersiz 
kalmasına <27) ek olarak, kreş ve yuva gibi yardımcı kuruluşların sınırlı 
sayısı, uygulamada kadın çalışmasının temel engellerinden biri olarak or
taya çıkmaktadır.

Hizmete giriş ve yükselme konularında, kamu yönetiminde bile bir 
eşitliğin gerçekleştiğinden söz etmek olanaksızdır. <28)

Kadınların çalışma yaşam ve koşullarına ilişkin olarak, araştırma 
yapma ve durum saptama çabalan sözkonusu değildir. İşgücüne giderek 
artan sayılarda katılmalanna karşılık, özel olarak kadın sorunları ile gö
revli bir örgütlenmeye gidilmemiş olması bu konudaki duyarsızlığın so
mut bir göstergesidir.

SONUÇ
Avrupa Topluluğu ile tam üyeliğe yönelik bir ortaklık ilişkisi içinde 

olan Türkiye, ekonomisini ve ulusal hukukunu Topluluk koşullanna uy
durmak zorunluluğu karşı karşıya bulunmaktadır. Bu zorunluluk çerçeve-

(25) D.P.T., Çalışma Hayatının Düzenlenmesi, V. Beş Yıllık Kalkınma Planı özel ihtisas Ko
misyonu Raporu, Yayın No: 1940, Ankara, 1983, s. 29.

(26) ö . Zühtü Altın, Kadın İşçiler ve Türkiye'de Kadın İşçilerin 1475 Sayılı İş Kanunu ile 
Korunması, ElTlA Yayını: 224/147 Eskişehir, 1980, s. 141-142; Oya Çitci, Kadın Sorunu 
ve Türkiye'de Kamu Görevlisi Kadınlar, TODAlE Yayını: 200, Ankara, 1982, s. 97.
(27) Bilindiği gibi Türkiye’nin Ekim 1989'da onayladığı Avrupa Toplumsal Antlaşmasında 

(1961) kadın çalışanlara doğum öncesi ve sonrasında en az 12 hafta ücretli izin sağlanması 
öngörülmektedir.

(28) Oya Çitci, "Türk Kamu Yönetiminde Kadın Görevliler", Türk Toplumunda Kadın, (Der. 
N. Abadan-Unat), Türk Sosyal Bilimler Demeği Yayını, (II. Basım), Ankara, 1982, s. 242- 
247.
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■sinde öncelikli konulardan birisini sosyal politikaların uyumu oluştur
maktadır. Kuşkusuz Türkiye'de genel olarak çalışma yaşamını düzenle
yen kurallar açısından çok doyurucu bir aşamaya ulaşıldığını ileri sürmek 
olanaklı değildir. Ancak, özel olarak, ekonominin farklı kesimlerinde ça
lışan kadınlara yönelik düzenlemeler AT hukuku ve uygulamaları ile kar
şılaştırıldığında bu yetersizlik somut bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

Türkiye'de gerek Anayasa'da gerekse çalışma yaşamını düzenleyen 
yasalarda, ayrımcı kuralların yer almaması, yasal eşitliğin sağlandığının 
kanıtı olarak gösterilmektedir. Buna karşılık yapılan sınırlı sayıdaki araş
tırma, Türkiye'de kadın çalışmasına ilişkin temel sorunların varlığını sür
düğünü göstermektedir. Ekonominin farklı kesimlerinde çalışan kadınla
rın farklı sorunlarının olmasına ek olarak ortak sorunları da bulunmakta
dır: "Kadınsı" diye tanımlanan çalışma alanlarında yoğunlaşmaları, ye
dek işgücü kaynağı olarak değerlendirilmeleri, yükselme olanaklarının sı
nırlılığı, geleneksel aile sorumlulukları nedeniyle çalışma yaşamlarının 
sürekli olmayışı, tüm bunların sonucu olarak da ortalama ücretlerinin dü
şük olması, varolan düzenlemelerin eşitliği gerçekleştirmekten çok, gele
neksel koruyuculuk amacı ile sınırlı olması gibi. Bunlara dayanarak, tür- 
kiye'de, cinsiyete dayalı ayrımcılığın uygulamada varlığını sürdürdüğü 
ileri sürülebilir.

Öte yandan, Avrupa Topluluk hukukunun ve üye devletlerdeki uy
gulamanın gözden geçirilmesi, Türkiye ile temel yaklaşımlarda farklılık 
olduğunu göstermektedir. Topluluk hukuku çerçevesinde üye devletlerin 
uygulamaları önemli bir işgücü kaynağı olarak kadınların çalışma yaşa
mına eşit bir biçimde katılımını amaçlamaktadır. Bu amacın gerçekleş
mesi, fırsat ve işlem eşitliği ilkelerinin yaşama geçirilmesi için, ulusal 
hukuk sistemlerinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Genellikle ana
yasalarda cinsiyete dayalı ayrımcılık tüm biçimleri ile yasaklanmıştır. 
Buna ek olarak, çalışma yaşamında eşitlik sağlanmasının ön koşulların
dan birisinin toplumsal yaşamda ve ailede eşitliğin sağlanması olduğu 
gerçeğinden yola çıkan üye devletler, medeni yasalarında gerekli değişik
likleri yapmışlardır. Örneğin, uygulamada ücret ve işlem eşitliği ilkeleri
ne aykırı uygulamalara yol açan "aile başkanlığı" kavramı medeni yasa
lardan çıkartılmıştır. Ayrıca, tüm kadın çalışanlara ilişkin olarak ayrımcı
lığın engellenmesi, fırsat ve işlem eşitliğinin sağlanması yolunda genel il
keleri kapsayan özgül yasalar yürürlüğe konulmuştur. Koruyucu yasalar, 
geleneksel önyargılardan arınmış bir biçimde gözden geçirilmiş, gece ça
lışması ile ağır ve tehlikeli işlere ilişkin pek çok sınırlandırma ortadan 
kaldırılmıştır. Değinilmesi gereken bir başka gelişme de tüm üye ülkeler
de uygulamayı izleyecek ve denetleyecek örgütlerin oluşturulmasıdır.

Böylelikle, Türkiye'de yasal düzenleme ve uygulamaya ilişkin ola
rak AT ülkelerinden farklı olan yönler ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de 
tüm çalışan kadınları kapsayacak ve aralarında eşitlik sağlayacak biçimde 
düzenlenmiş özgül bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Gerçi, "BM



Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşm esinin ve 
"Avrupa Toplumsal Sözleşm esinin onaylanarak ulusal hukukun parçası 
olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bilindiği gibi uluslararası sözleşmeler 
genel ilkeleri saptamakta ve uygulamaya yönelik, önlem, denetim, yaptı
rım ve örgütlenmeye ilişkin kuralları içermemektedirler. Bu nedenle tek 
başına bu sözleşmelerin onaylanmasının yeterli olduğu söylenemez. Va
rolan düzenlemeler eşitliğin gerçekleştirilmesi değil, koruyuculuk amacı
na yöneliktir. Aile hukukunda erkeğe tanınan aile başkanlığı rolü, çalış
ma yaşamında eşitlik ilkesinin gerçekleşmesinin engellerinden biri olarak 
belirginleşmektedir. Doğum ve çocuk bakımı izinlerinin süreleri ve yal
nızca kadınlara tanınması Topluluk ülkelerindeki düzenlemeden farklılık 
göstermektedir. Meslek eğitimine yönelik destekleyici düzenlemeler söz 
konusu değildir. Dolaylı ayrımcılık konusu yokumsanmaktadır.

Çalışma yaşamını düzenleyen farklı yasalardaki kurallar açısından 
ise en önemli özelliklerden birisi, birörnekliğin bulunmamasıdır. Bunlara 
ek olarak, Sosyal Sigortalar Yasasında işverenin ücretsiz çalışan eşinin, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Yasasın
da aile başkanlığı niteliğini yitiren kadın sigortalıların kapsam dışı bıra
kılması Topluluk hukukuna aykırı düzenlemelerdir.

Bunlara ek olarak, ağır ve tehlikeli işlerle, gece çalışmasına ilişkin 
kuralların Topluluk hukukundaki gelişmeler ışığında gözden geçirilmesi 
gerekmektedir.

Son olarak da, gerekli düzenlemelerin yapılması, uygulamanın izlen
mesi ile görevli bir örgütün kurulmasının da yararlı bir gelişme olacağı 
söylenebilir.
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2821 SAYILI YENİ SENDİKALAR KANUNU 
VE 

GETİRDİKLERİ

Prof. Dr. Fevzi DEMİR *

12 Eylül 1980 sonrası çıkarılan en önemli yasalardan biri, kuşkusuz 
2821 sayılı yeni Sendikalar Kanunu'dur. Yeni Kanunu, eski 274 sayılı 
Sendikalar Kanunu'ndan ayıran yönleriyle ele alıp inceleyen çalışmalar 
kuşkusuz çoktur. Ancak, yeni Kanunu bugüne kadar doğurduğu sonuçla
rıyla inceleyen bir mukayeseli çalışma henüz yapılmamıştır. Gerçekten, 7 
Mayıs 1983 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kanunun uygulamada yarattı
ğı sorunlar hiç de az değildir. Özellikle yeni bir model ve sistem arayışı
nın sözkonusu edildiği alanlarda getirilen değişiklikler, yarattığı sorunlar 
itibariyle azımsanmayacak nicelik ve niteliktedir. Bugün mahkemelere 
intikal eden sorunlardan ve uyuşmazlıklardan bir kısmı, bunların en güzel 
örneğini oluşturmakladır. Önümüzdeki genel kurullar döneminde çıkacak 
sorunlar ise. bir başka örnek oluşturacaktır. Ayrıca, bugüne kadar katıldı
ğımız seminer, konferans ve sempozyumlar, özellikle sendika üye, tem
silci ve yöneticilerinin yeni Kanunun uygulamasında henüz mahkemelere 
intikal etmemiş bir takım sorunlarla da karşılaştığını göstermektedir. Ger
çi en son çıkarılan 25.5.1988 gün ve 3449 sayılı yasa bu uyuşmazlık ve 
sorunlara birçok olumlu çözümler getirmiştir.Ancak, bu yasa değişikliği 
dahi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun yarattığı sorunları tam olarak çö
zememiştir.

Burada bir hususu belirtmekte yarar vardır. 2821 sayılı yeni Kanun, 
eski 274 sayılı Kanun zamanında aksayan birçok soruna olumlu çözüm
ler de getirmiştir. Örneğin eski Kanun zamanında birçok istismara yol 
açan "işyeri sendikalarTnın yasaklanmasından "İşkolu yönetmeliğinin" 
keyfi olarak değiştirilebilme imkânının ortadan kaldırılmasına, "üyelik" 
ve Temsilcilik" güvencelerinin açıklığa kavuşturulmasından "tabii dele
gelik" usulünün kötüye kullanılmasının engellenmesine kadar birçok so

(*) Dokuz Eylül Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi.
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run yeni kanunda olumlu bir çözüme bağlanmıştır. Esasen bu sorunlar, 
eski kanun zamanında da bilinen, gerek çeşitli seminer ve konferanslar
da, gerekse mahkeme kararlarında ve doktrinde sık sık dile getirilen so
runlardır.

İşte bütün bu sorunlara getirilen çözüm yollan da dahil, 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunıı'nun eski 274 sayılı Kanuna nazaran getirdiği tüm ye
nilikler, yeni 3449 sayılı yasa değişikliklerini de içerecek şekilde, bu ça
lışmada bir bilançoya bağlanmıştır.. Bu bilançonun çıkanlmasında, araş
tırmacılara ve okuyucuya büyük kolaylık sağlayacağına inandığımız "ka
nun sistematiğine" bağlı kalınmıştır. Böylece, her bölümde birbirleriyle 
ilgili gördüğümüz yasa hükümleri birarada ve topluca açıklanmaya ve 
yorumlanmaya çalışılmıştır.

SENDİKALARIN KURULUŞ ESASLARINA 
İLİŞKİN YENİLİKLER

Sendikaların Amacı
Sendikalann kuruluş esaslanna ilişkin en önemli yeniliklerden biri, 

sendikalann amaçlarıyla ilgilidir. Buna göre sendikalar, "üyelerinin çalış
ma ilişkilerinden doğan ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini 
korumak ve geliştirmek" amacıyla kurulabileceklerdir. Öyleyse, öncelik
le ekonomik ve sosyal amaçlar dışında, siyasi amaçlarla bir sendika ku
rulması mümkün değildir. Sonra, amaç ekonomik veya sosyal hak ve çı
karların korunması olsa bile, çalışma ilişkileri dışında kalan nedenlerle 
sendika kurulması mümkün değildir (Md. 2/10). Örneğin, tüketicilerin 
korunması amacıyla işçilerin birleşerek sendika kurması; veya işverenle
rin pazarlama veya satış etkinliklerini arttırmak amacıyla sendika kurma
sı mümkün değildir. Gerçi bu amaçlarla gerek işçilerin, gerekse işveren
lerin bir araya gelerek "Demek" kurmalanna bir engel yoktur; ama, bu 
kişilerin bir araya gelerek belirtilen amaçlarla "Sendika" kurmalanna 
imkân yoktur.

İşveren Vekili Kavramı
Sendikalar Kanunu'nun getirdiği bir başka yenilik, "İşveren vekili" 

kavramının genişletilerek "işçi" kavramının daraltılmasıyla ilgilidir. Ger
çekten, eski 274 sayılı Sendikalar Kanunu sadece "İşletmenin" bütününü 
yönetmekle yetkili olanlan işveren vekili sayarken; yeni 2821 sayılı Sen
dikalar Kanunu, buna "işyerinin" bütününü yönetmekle yetkili olanları da 
eklemiştir (Md. 2/6, 7). Bununla birlikte, eski Sendikalar Kanunu’na göre 
daha geniş tutulan "İşveren vekili" kavramı İş Kanunu'na göre daha dar 
bir alan ifade etmektedir. Çünkü, İş Kanunu'na göre sadece "İşin ve işye
rinin yönetiminde görev alan" değil, aynı zamanda"İşveren adına hareket 
eden kimseler" de işveren vekili sayılmaktadır (Md. 1/3). Buna göre, iş
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yerlerinde ilk amir durumunda olan postabaşıîardan müdüre kadar geniş 
bir yelpaze içinde yer alan kimseler işveren vekili sayılmaktadır. Buna 
karşılık, yeni Sendikalar Kanunu'na göre, bu yelpaze içinde sadece "işlet
menin ve işyerinin bütününü yönetmekle yetkili olan "Gene! Müdür" ve 
"Genel Müdür Yardımcıları" ile "işyeri müdürleri" işveren vekili sayıl
maktadır. Öyleyse, bir işletmenin genel müdürü ve genel müdür yardım
cıları işveren vekili sayılacakları gibi, işletmeye bağlı fabrika ve mağaza 
müdürleri de işveren vekili sayılacaklardır. Yeni sistemde, fabrika ve ma
ğaza müdürleri dahil, tüm işletme ve işyeri müdürleri işveren vekili sayıl
dıklarından, bir işveren sendikası kurabilecekler veya kurulmuş bir işve
ren sendikasına üye olabileceklerdir.

İşkolu Sendikacılığı ve Konfederasyon
Kanunun getirdiği bir diğer yenilik, işyeri ve meslek esasına göre 

sendika kurulmasını yasaklaması ve üst kuruluş olarak federasyon tipini 
kaldırmasıdır. Gerçekten, Kanunumuzda sadece işkolu esasına göre sen
dika kurulması kabul edildiği gibi, üst kuruluş olarak da sadece konfede
rasyon tipi kabul edilmiştir. Buna göre, "İşçi Sendikaları işkolu esasına 
göre bir işkolunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla bu 
işkolundaki işyerlerinde çalışan işçiler tarafından kurulur" (Madde 3/1). 
Konfederasyon ise, "değişik işkollarında en az beş sendikanın biraraya 
gelmesi suretiyle" kurulur (Madde 2/11). Ayrıca, Kanunda"Sendikaların 
tüzüklerinde belirtmek şartıyla ve genel kurul kararıyla" işyerleri diize- 
yinde"Şube" açmaları hüküm altına alındığı gibi (M. 3/4); bir ek madde 
ile aynı şekilde"Bölge Şubeleri" de kurabilecekleri hiikme bağlanmıştır. 
Böylece, sendikaların bölge ve işyerleri düzeyindeki örgütlenmelerine 
özel bir önem verilerek, bunların sendika genel kurullarına seçecekleri 
delegeler veya üyeler aracılığıyla doğrudan katılmaları sağlanmıştır (M. 
10 ve Ek Madde). Seçilecek delege ve üye sayılarına ilişkin yeni hüküm
ler koyan kanun, genel kurulların görevleri ile toplantı zamanı ve karar 
nisabını bizzat belirtmektedir (Md. 11, 12, 13). Bu suretle, sadece işkolla- 
rı düzeyinde örgütlenme hakkına sahip b u lu n a n  sendikaların işçiler tara
fından sürekli denetimi sağlanmakta; "san sendikacılığın" önlenerek güç
lü sendikacılığın yaratılması amaçlanmaktadır. Özellikle işyeri ve meslek 
esasına göre, sendikalaşmanın yasaklanması; işkolu düzeyinde güçlü sen
dikalar istenmesinin en önemli belirtisidir.

Kamu İşverenleri Sendikası
Sendikalar Kanunumuz bir başka yenilik olarak, "Kamu İşverenleri 

Sendikasını" kabul etmektedir. Gerçekten, eski Kanun zamanında kamu 
işverenlerinin bir sendikaya üye olup olmamasına ilişkin tartışmalan, yeni 
Kanunun sona erdirdiği görülmektedir. Buna göre, tüzel kişiliğe sahip ka
mu işverenleri bir sendika kurabilecekleri veya kurulmuş bir sendikaya 
üye olabilecekleri gibi; "tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşları" da bir
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sendika kurabilecekler veya kurulmuş bir sendikaya üye olbaileceklerdir 
(Md. 2/4, 6). Öyleyse, tüzel kişiliğe sahip bulunan bir kamu kuruluşu (Sü- 
merbank Genel Müdürlüğü, Tekel Genel Müdürlüğü vs.) bir sendika kura
bilecekleri veya kurulmuş bir sendikaya üye olabilecekleri gibi; bu kuru
luşlara (Genel Müdürlüklere) bağlı olarak çalışan ve fakat tüzel kişiliği bu
lunmayan kamu kuruluşları (fabrika, imalathane veya mağazalar) da bir 
sendika kurabilecekler veya kurulmuş bir sendikaya üye olabileceklerdir.

Öte yandan, kamu işveren sendikalarının kurulabilmesi için Kanunu
muzun bir kolaylık sağladığı görülmektedir. Buna göre, "kamu işveren 
sendikalarının aynı işkolundaki kamu işverenleri tarafından kurulması ve 
aynı işkolunda faaliyette bulunması" gerekmez. Özel işveren sendikaları
nın kurulması ve faaliyette bulunması için kanunun öngördüğü bu "şart", 
kamu işveren sendikalarının kurulmasında ve faaliyette bulunmasın- 
da"aranmaz" (M. 3/2). Öyleyse, örneğin tekstil işkolunda faaliyette bulu
nan bir kamu işvereni (veya işveren vekilleri) ile metal veya gıda işko
lunda faaliyette bulunan kamu işverenleri (veya işveren vekilleri) bir ara
ya gelerek bir "Kamu İşverenleri Sendikası" kurabileceklerdir. Yeter ki, 
Dernekler Kanunu'na göre yeterli sayıda (7 kişi) kamu işvereni (veya iş
veren vekili) bir araya gelerek örgütlenme iradelerini bir tüzükte açıkla
sınlar ve kanunun aradığı diğer koşullan yerine getirsinler. Böylece, ka
nunun "Devletin kamu işveren sendikalarına bir imtiyaz tanıdığı; bu dü
şüncenin de kamu kesiminde tek işveren olduğu" varsayımına dayandığı 
ileri sürülmektedir. Gerçekten, böyle bir hükme yer verilmesinin neden
leri kanunun gerekçesinde şu şekilde açıklanmıştır: "Devlet en büyük iş
verendir. Ancak, Devletin her işkolunda dernekler kanununa göre yeterli 
sayıda işvereni bulup örgütlemesi mümkün olmadığından, Devlet işkolla- 
rıyla bağlı olmaksızın serbestçe kamu işveren sendikalan kurabilecek, 
gerektiğinde tüm iş kollan için kuracağı bir veya birkaç kamu işveren 
sendikası ile kamu kesiminde ücretler ve sosyal yardımlar arasında adalet 
ve eşitlik sağlayacaktır."

Nihayet, Kanunumuzun açıkça hükme bağlamaması nedeniyle, tar
tışmalara yol açacak bir husus kamu işverenlerinin özel işverenlerinin 
özel işveren sendikalarına üye olup olamayacaklarıdır. Gerçi sadece ka
mu işverenleri (veya işveren vekilleri) tarafından kurulan ve değişik iş
kollarında faaliyette bulunan "Kamu İşverenleri Sendikası"na bir özel 
işverenin üye olamaması kanunun gereğidir (Md. 3/2). Ama, işkolu esa
sına göre kumlu bulunan bir özel işveren sendikasına aynı işkolunda fa
aliyette bulunan bir kamu işvereninin (veya işveren vekilinin) üye ol
ması da Kanunda açıkça engellenmiş değildir. Bununla birlikte, sadece 
kanunda açıkça engellenmedi diye, kamu işverenlerinin özel işverenler
le birlikte bir sendika kurabileceklerini veya kurulmuş bir özel işveren 
sendikasına üye olabileceklerini söylemek mümkün değildir. Çünkü, 
herşeyden önce kamu işverenlerinin amacı, özel işverenlerin amacından 
farklıdır. Bunlardan birincisi "kamu hizmeti" amacı güderken, İkinciler 
"kâr" amacı gütmektedir. Sonra, Kanunun gerekçesinde kamu işverenle
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rinin "bir veya birkaç kamu işveren sendikası" içinde toplanmasının 
amaçlandığı; bu suretle, kamu kesiminde ödenen "ücretler ve sosyal 
yardımlar arasında adalet ve eşitlik sağlanmasının" mümkün olacağı 
açıkça belirtilmiştir. Nihayet, bir kamu işvereninin hem faaliyette bu
lunduğu işkolunda kurulu bulunan bir özel işveren sendikasına, hem de 
değişik işkollarında kurulu bulunan bir kamu işverenleri sendikasına 
üye olması da düşünülebilecektir. Fakat, Kanunun 22'nci maddesi karşı
sında buna da imkan yoktur. Çünkü, Kanuna göre "birden çok sendika
ya üye olunması halinde sonraki üyelikler geçersizdir (3449 sayılı ya
sayla değişik Md. 22/1). Öyleyse, bir kamu işvereninin hem özel işve
ren sendikasına hem de kamu işveren sendikasına üye olması halinde 
sonraki üyelik geçersiz olacaktır. Böyle bir durumda kamu işvereninin, 
daha önce kurulmuş bulunan bir "Kamu İşverenleri Sendikası" durur
ken, bir özel işveren sendikasına üye olması da beklenemiyecektir. Ak
si halde, özellikle işçi sendikalarının bu konuda ileri sürdüğü "devlet- 
işveren işbirliği imajının yaratılması" iddiaları haklılık kazanacaktır. So
nuç olarak, sadece özel işverenlerin "Kamu İşverenleri Sendikasina 
üye olmaları değil, aynı zamanda kamu işverenlerinin özel işveren sen
dikalarına üye olmaları da, Kanunda açıkça engellenmiş olmasa bile, 
Kanunun amacına aykırı düşecektir. Üyeleri özel ve kamu işvereni olan 
işveren sendikaları, Kanunun kamu işveren sendikalarına tanıdığı avan
tajlardan yararlanmasalar bile, sonuç değişmeyecektir.

İşkolunun Belirlenmesi

Sendikaların belirli bir işkolunda gösterecekleri faaliyet sınırını, o 
işkoluna giren işyerleri ile işçilerin sayısı belirlemektedir. Bir başka anla
tımla, sendikaların üye sayılarının azalıp çoğalması ile işkoluna giren iş
yerlerinin azalıp çoğalması arasında yakın bir ilişki vardır. Bu nedenle, 
işkollarına giren işyerlerinin belirlenmesi veya işkollarına giren işyerle
rinde değişiklik yapılması, sendikaların faaliyet alanlarını doğrudan doğ
ruya belirleyici nitelikte olduğundan, sendikacılık düzeninin temel konu
larından birini oluşturmaktadır.

Gerçekten, başta toplu iş sözleşmesi faaliyeti olmak üzere, sendi
kaların diğer bütün faaliyetleri işkoluna giren işyerleri ve buralarda ça
lışan işçilerin sayıları ile önem- ve etkinlik kazanmaktadır. Özellikle 
Hukukumuzda bu konu ayn ve özel bir öneme sahiptir.Çünkü, 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’na göre, bir işçi 
sendikasının toplu iş sözleşmesi yapma "yetkisine" sahip olabilmesi 
için, "işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunun sendikaya üye ol
ması" gerekmektedir (M. 10). Bu koşul ülkemizde işkollarına giren iş
yerlerinin belirlenmesi işleminin önemini daha çok arttırmaktadır. Nite
kim Sendikalar Kanunu, bu konuda bazı ilkeleri öncelikle kendisi koy
muş; daha sonra hangi hususlarda tüzük çıkarılması gerektiğini belirt
miştir.



Buna göre, herşeyden önce Sendikalar Kanunu, sendikaların kuru
labilecekleri işkollarını kendisi tesbit etmektedir. Tamamı 28 olarak be
lirlenen işkolları (Md. 60/1), eski kanun zamanında Çalışma Bakanlı
ğınca çıkartılan bir yönetmelikle tesbit ediliyordu. Ayrıca aynı madde
de, "bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işlerin, asıl işin dahil oldu
ğu işkolundan sayılacağı" hükme bağlanmıştır (Md. 60/2). Böylece Ka
nun, eski yönetmelikte hükme bağlanan bu hususu da kendisi belirle
mekte; ayrıca, yine eski yönetmelikle yürürlüğe konulmuş bulunan "bir
birleri ile ilgili işkolları" kavramını ortadan kaldırmış bulunmaktadır. 
Böylece, işkollarına göre sendikalaşma ilkesinin bir gereği olarak, sen
dikaların sadece belirli bir işkolunda faaliyet göstermeleri sağlanmış ol
maktadır.

Nihayet, sendikaların kurulabilecekleri işkollarını bizzat tesbit eden 
kanun, "bir işkoluna giren işlerin neler olacağının bir tüzükle düzenlene
ceğini" hükme bağlamıştır (Md. 60/3). Nitekim, işkollarına giren işlerin 
neler olduğu, "işçi ve' işveren konfederasyonlarının görüşü alınmak ve 
uluslararası normlar gözöniinde bulundurulmak" suretiyle, Bakanlar Ku
rulunun 15.6.1983 gün ve 83/6686 sayılı kararıyla kabul edilen "İşkolları 
Tüzüğü"nde gösterilmiş bulunmaktadır (Bkz. 16 Haziran 1983 gün ve 
18079 sayılı Resmi Gazete). Bundan böyle, bir işyerinin hangi işkoluna 
girdiği konusunda bir uyuşmazlık çıkacak olursa, ilgililer Çalışma Ba
kanlığına başvuracaklardır (Tüz. Md. 4). Çalışma Bakanlığı'nın "işyeri
nin girdiği işkoluna ilişkin karan" Resmi Gazete'de yayınlanacaktır. Ka- 
rann yayınını müteakip, ilgililer bu karara karşı 15 gün içinde iş davalan- 
na bakmakla görevli mahkemede dava açabileceklerdir. Kanunda kararın 
ilgililere aynca tebliğ edilmesinden bahsedilmediğinden, karann Resmi 
Gazete'de yayımı tebliğ yerine geçecektir. Bu nedenle, 15 günlük hak dü
şürücü dava açma süresinin geçirilmemesi için kararın Resmi Gazete'de 
yayımının yakından izlenmesi gerekmektedir. Görevli mahalli mahkeme
nin, karannı iki ay içinde vermesi gerekmektedir. Karann temyiz edilme
si halinde, Yargıtay da uyuşmazlığı iki ay içinde karara bağlamak zonın- 
dadır (Md. 4). Böylece, Kanunda belirtilen sınırlı süreler sayesinde, işye
rinin girdiği işkolunun tesbit edilmesi işleminin sürüncemede kalması ön
lenmekte; belirli ve uzun olmayan süreler içinde uyuşmazlığın çözümlen
mesi sağlanarak, işyerlerindeki banş ve huzurun bozulması bir ölçüde en
gellenmiş olmaktadır.

Kurucularda Aranacak Nitelikler

Sendikaların kuruluş esaslarına ilişkin Kanunumuzun getirdiği son 
bir yenilik, sendika kııruculannda aranacak niteliklerle ilgilidir. Bunlar
dan ilki, sendika kurucusu olabilmek için aranan "Türk Vatandaşı olmak" 
koşuludur (Md. 5). Gerçekten, eski Sendikalar Kanununda sadece "Yöne
tim, denetim ve onur kurullan ile diğer işlerde görev alacak üyeler" için 
aranan bu koşul. "Kuruculuk" ve "üyelik" için aranmıyordu. Yeni Sendi

166



kalar Kanunumuz, "Türk vatandaşı olmak" koşulunu hem "kumcu" ola
bilmek, hem de genel kurul dışındaki "zorunlu organlar (Yönetim, disip
lin ve denetleme kurulları) üyeliklerine seçilebilmek için" gerekli gör
mektedir (Md. 14/14). Bu koşul, sadece sendikalara "üyelik" için gerekli 
değildir (Md. 20). Bu hükmün, uygulamada işçi sendikalarını pek çok et
kilemesi beklenmez. Çünkü, ülkemizde işyerlerinde çalışan işçilerin he
men hemen tamamı "Türk vatandaşı" olduğu gibi; çok seyrek de olsa ya
bancıların işçi sendikası kurma girişiminde bulunması zordur. Bu hük
mün uygulamada asıl etkilemesi gereken kuruluşların, işveren sendikalar?. 
olması beklenebilir. Çünkü, işveren sendikaları sadece gerçek kişiler ta
rafından değil, aynı zamanda tüzel kişiler tarafından da kurulmakta- 
dır.Öyleyse, bir yabancı sermaye ortaklığının Türk Vatandaşı olan tem
silcisi "kurucu" veya"yönetici" olarak bir işveren sendikasında görev ala
bilecek midir? Kanunda bu konuda açık bir hüküm bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte, "Türk vatandaşı olma" koşulu ile güdülen amaç, yaban
cıların sendikalarda etkin olmasını engellemek olduğuna göre, yabancı 
ortakların Türk vatandaşı olan temsilcilerinin de işveren sendikalarında 
"kurucu" veya "yönetici" olarak görev almaları mümkün olmamak gere
kir. Öyleyse, merkezi Türkiye'de olsa bile, kontrolü yabancılara ait bulu
nan bir ortaklığın, Türk Vatandaşı olan temsilcileri aracılığıyla bir işve 
ren sendikasında "kurucu" veya "zorunlu organlarda üye olarak" görev 
alması mümkün değildir. İkinci koşul, kurucu olacak kişinin "sendikanın 
kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmasıdır" (3449 sayılı yasayla değişik 
Md. 5). Bu konu da eski sendikalar kanunu zamanında çok tartışılmıştı. 
Özellikle, 1317 sayılı Kanun ile getirilen "en az üç yıldan beri" fiilen ça
lışır olma koşulunun Anayasa Mahkemesince iptali üzerine bu tartışmala
ra Anayasa Mahkemesi de katılmıştı. Gerçekten Yüksek Mahkeme, "üç 
yıllık sınırlandırmanın serbestçe sendika kurma hakkının özüne dokundu
ğunu; çünkü olağan anlayışta bir kimsenin belli bir işkolunda çalışan işçi
lerin sorunlarını kavrayabilmesi için az bir zamanın yeterli olduğunu" be
lirtmişti. Bu gerekçeye dayanarak da, fiilen çalışmanın "en az üç yıldan 
beri" olmasını iptal eden Yüksek Mahkeme yalnız "işkolunda fiilen çalı
şır olmayı" yeterli görmüştü.işte, yeni Sendikalar Kanunumuz Yüksek 
Mahkemenin bu görüşlerini de değerlendirerek; "belli bir işkolunda çalı
şan işçilerin sorunlarını kavrayabilmek için" gerekli "az bir zamanı" önce 
bir yıl olarak belirlemiş; ayrıca, "işkolunda fiilen çalışmayı da gerekli 
görmüştü. Ancak, son olarak Kanunda 3449 sayılı yasayla yapılan deği
şiklikle, "en az bir yıldan beri çalışır olma" koşulu da kaldırılmış, işko
lunda sadece "fiilen çalışır olma" koşulu yeterli görülmüştür (3449 sayılı 
yasayla değişik Md. 5/1). Gerçekten kanun, "işkolunda en az bir yıldan 
beri fiilen çalışır olmak" koşuluna yer verirken; bunun geçmişte tamam
lanmış bir çalışma değil, halen devam etmekte olan bir çalışma olmasını 
öngörmektedir. Bu nedenle, 1- Uzun bir süreden beri bir işyerinde çalışır
ken hizmet akti feshedilen ve bir iş bulamayarak işsiz kalanların, 2- Mev
cut bir sendikada yöneticilik yapmak üzere işyerinden ayrıldıktan sonra, 
sendika içinde çıkan düşünce ayrılıkları yüzünden veya istediği mevkii



elde edemediği için, yeni bir sendika kurmak isteyenlerin; 3- Ve nihayet, 
vaktiyle işçi olarak çalışmış olup da, artık işçilikle ilgisi bulunmadığı hal
de, profesyonel amaçlarla sendika kurmak isteyenlerin "kurucu" olarak 
görev almaları mümkün değildir.

Üçüncü koşul, sendika kurucusu olacak kişinin "kurucu" olarak gö
rev almaları mümkün değildir.

Üçüncü koşul, sendika kurucusu olacak kişinin "kamu hizmetlerin
den mahrum edilmemiş bulunması"dır (Md. 57). Buna göre, Türk Ceza 
Kanunu'nun 31. maddesi, beş yılı aşan "ağır hapse" mahkumiyet cezaları
nın ise, hükmolunan cezaya eşit bir süre için kamu hizmetlerinden yok
sun kalmayı gerektirdiğini hükme bağlamaktadır. Öyleyse, en azından üç 
yıla kadar olaıı"ağır hapse" mahkumiyet cezalarıyla süresi ne olursa ol
sun, "hapis" cezalarına mahkumiyetin kamu hizmetlerinden yoksun kal
ma sonucunu doğurmaması gerekir. Fakat, Türk Ceza Kanunu'nda öngö
rülen bu hükmün etkisi, yeni Sendikalar Kanunumuzda yer alan özel bir 
hükümle oldukça daraltılmıştır. Buna göre, "herhangi bir suçtan dolayı 
ağır hapis cezasına hüküm giymiş bulunmak" sendika kurucusu olmayı 
engellediği gibi; "taksirli suçlar dışında, toplam bir yıl veya daha fazla 
hapis cezasına hüküm giymiş bulunmak" da kurucu olmayı engellemek
tedir. Ayrıca, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet dolandırıcılık, hırsızlık, sah
tecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan; 
istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından; Türk 
Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci babında yazılı Devlete karşı iş
lenen suçlardan veya bu suçların işlenmesini açıkça tahrik etme suçların
dan; Türk Ceza Kanunu'nun 31'nci maddesinde yazılı, halkı sınıf, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek, kin veya düşmanlığa açıkça tah
rik etmek suçlarından; Türk Ceza Kanunu'nun 537'nci maddesinin 1, 2, 3,
4 ve 5'inci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işle
mek suçlarından; ve nihayet, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanunu'nun 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79'uncu mad
delerinde yazılı yasaya aykırı grev ve lokavt hallerindeki işlenecek suç
lardan biri nedeniyle toplam altı ay veya daha fazla hüküm giymiş bulun
mak da sendika kurucusu olmaya engel teşkil etmektedir (3449 sayılı ya
sayla değişik (Md. 5/1). "Kurucu" olmaya engel teşkil eden bütün bu suç
lardan biri nedeniyle "hüküm giymiş bulunmanın" aynı zamanda genel 
kurul dışındaki zorunlu organlarda (yönetim, disiplin, denetim) "yöneti
ci" olmaya da engel olduğu Kanunda ayrıca belirtilmiştir (Md. 14/14). 
Bununla birlikte, gerek kamu hizmetlerinden yoksun kalmanın, gerekse 
yukarıda sayılı bulunan suçlardan biri nedeniyle hüküm giymiş bulunma
nın, işçilerin sendikalara "üyelik" haklarını etkilemeyeceği kuşkusuzdur 
(Mad. 20).

Nihayet, sendikaların kuruluşunda görev almanın dördüncü koşulu, 
"Türkçe okur-yazar olmaktır" (Md. 5). Eski kanunda yalnız yöneticiler 
için aranan bu koşul, kurucular için aranmıyordu. Yeni kanun, hem kuru
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cular hem de yöneticiler için aradığı bu koşulda, sadece "Türkçe okur
yazar" olmayı yeterli görmüştür. Öyleyse herhangi bir okula devam etmiş 
bulunmak veya bir diploma sahibi olmak gerekmemektedir.

SENDİKALARIN ORGANLARINA İLİŞKİN YENİLİKLER
Her tüzel kişi gibi, sendikalar da görevlerini yerine getirebilmek için 

bazı organlara sahip olmak zorundadırlar. 274 sayılı eski sendikalar ka
nununda bazı kurul (yönetim, onur ve denetim kurulu) ve kişilerden 
(Başkan...) sözedebilmekte; bunlardan hangilerinin zorunlu organ olarak 
faaliyet gösterecekleri konusunda bir açıklama bulunmamakta idi. Bu ne
denle, sendikaların hangi organlarının zorunlu, hangilerinin zorunlu ol
madığı konusu tartışmalar yaratıyordu.

Yeni Sendikalar Kanunumuz bu tartışmaları sona erdirerek hangi or
ganların zorunlu olduğunu kendisi saptamış bulunmaktadır. Buna göre, 
"sendikaların, sendika şubelerinin ve konfederasyonların zorunlu organ
ları; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kumlu ve disiplin kurulu
dur" (Md. 9/1). Kanunda, sendika ve konfederasyonların organları bu
nunla sınırlandırılmış değildir; bunlar, adı üstiinde"zorunlu" organlardır. 
Bunların dışında, sendika ve konfederasyonlar ihtiyaca göre başka organ
lar da kurabilirler (Md. 9/2). Örneğin, yürütme veya icra kurulu, haysiyet 
divanı veya onur kurulu, sendika meclisi veya başkanlar kurulu gibi... 
Ancak, isteğe bağlı olarak kurulan bu organların da tüzükte gösterilmesi 
şarttır. Hatta, bu organlara seçilecek üyelerin sayısı ile seçim usulleri ve 
görev ve yetkileri de "tüzükte belirtilmesi zorunlu" hususlar arasındadır 
(Md. 7/9). Bununla birlikte isteğe bağlı olarak kurulan "bu organlara, zo
runlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez" (Md./2).

Nihayet, Kanunumuz zorunlu organların oluşması ile görev, yetki ve 
sorumluluklarını ayrı ayrı belirlemiş bulunmaktadır. Bunlardan önemli 
bulduğumuz yenilikleri sırasıyla izah etmeye çalışalım.

Genel Kurulların Oluşması
Genel kurul, bütün tüzel kişilerde olduğu gibi, sendikalarda da en 

üst organ durumundadır. Bu üstünlük, sadece diğer organlar üstünde bir 
denetleme yetkisine sahip olmasından değil, aynı zamanda bütün üyeler 
ve delegeler için en yüksek yakınma (şikayet) katı olmasından ileri gelir.

Öte yandan, sendika içi demokrasinin en çok işlerlik kazandığı or
ganlardan biri olan genel kurulların oluşmasında eskisinden farklı olarak, 
yeni Kanunumuz ilke olarak "üye sistemini" benimsemiştir. Gerçi, üye 
sayısının belirli bir rakamın üzerine çıkması halinde "delege sistemine" 
gitmek kaçınılmaz olmaktadır. Fakat bu konu bizzat Sendikalar Kanu
nunda düzenlenerek (Md. 10) eskisinin aksine sendika tüzüklerine bıra
kılmamıştır. Geçmişte, sendika tüzüklerine bırakılan delege sayıları ile 
delege seçimlerinde uygulanacak esasların tesbiti çok kötü ve antidemok
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ratik uygulamalara yo! açmıştı. Kanunun bu konuyu bizzat düzenlemesi, 
sendika içi demokrasinin uygulanabilmesi yolunda atılmış ileri bir adım 
olarak kabul edilmektedir

Nihayet, gerek üyelerin delege seçilmesini engelleyici hükümlerin 
tüzüklere konulamayacağına (Md. 10/8), gerekse delege sıfatının gelecek 
olağan genel kurul seçimlerine kadar devam edeceğine ilişkin (Md. 19/7) 
hükümler de, sendika içi demokrasinin korunmasını amaçlamaktadır. An
cak, bu konuda Kanunun getirdiği sınırlamalara uyulacağı tabiidir. Örne
ğin, 7.6 yaşını doldurmamış üyelerin oy kullanamayacakları gibi delege 
de olamayacaklarına ilişkin hüküm böyledir (Md. 14/15). Bunun dışında, 
ne eski yasada, ne de tasarıda bulunan sendika içi demokrasinin korun
masına ilişkin hükümlerin sonradan konsey tarafından kanuna eklenmesi 
yerinde ve isabetli olmuştur.

Yönetim, Disîpiîn ve Demetleme Kurullarında 
Görev Aüacak KişiSerde Aranacak Nitelikler

Sendikalar Kanunumuza göre, işçi sendikası veya konfederasyonla
rın gene! kurul dışındaki zorunlu organlarına (Yönetim, disiplin ve denet
leme kurullarına) seçilebilmek için, aradığı bütün niteliklere sahip olmak 
gerekmektedir (Md. 14/14). Örneğin, yukarıda belirttiğimiz Türk vatan
daşı olmak., Türkçe okur-yazar olmak, kamu hizmetlerinden mahrum 
edilmemiş olmak ve Türk Ceza Kanunu ile Toplu Sözleşme Grev ve Lo
kavt Kanununda belirtilen suçlardan biri nedeniyle hüküm giymemiş ol
mak gibi... Esasen, Kanunda sayılan bu suçlardan biri nedeniyle hiiküm 
giymiş bulunmak, sadece yönetim, disiplin ve denetleme kurullarına se
çilmeyi engellemekle kalmamakta, aynı zamanda daha önce bu kurallara 
seçilmiş olanların görevlerini de sona erdirmektedir (Md. 9/8). İşte Kanu
numuzun 5. maddesinde kurucular için aranan bütün bu niteliklere, yöne
tim, disiplin ve denetleme kurullarında görev alacak kişilerin de sahip ol
ması gerekmektedir.

Öte yandan, kurucularda aranan niteliklerden başka, işçi sendikası 
ve konfederasyonların yönetim, disiplin ve denetleme kurullarına seçile
bilmek için en az "on yıl" bilfiil işçi olarak çalışmış olmak gerekmektedir 
(Md 1.4/14). Anayasanın 51. maddesine uygun olarak düzenlenen bu hü
küm gereğince, kurucular için yeterli görülen "fiilen çalışır olma" şartı, 
yönetim, disiplin ve denetleme kurullarında görev alacaklar için "on yıl 
bilfiil çalışmış olma" şeklinde belirlenmiştir. Ancak bu şart, "sendikaların 
şubelerinde" görev alacak yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri 
için yine"fiilen çalışır olma" şeklinde saptanmıştır (Md. 14/14). Bir başka 
deyişle, sendika ve konfederasyonların merkez yönetim, disiplin ve de
netleme kurullarında görev alacak kişilerde aranan "en az on yıllık" bilfiil 
işçi olarak çalışmış olmak şartı sendika şubelerinde görev alacaklar için 
aranmamakta; bunlar için işkolunda "fiilen çalışır olma" yeterli görül
mektedir. Buna karşılık, sendika ve konfederasyonların merkez yönetim,
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disiplin ve denetleme Kurullarında görev alacak kişilerin on yıllık sürele
rinin hesabında "değişik işkollarında aralıklarla devam eden çalışma sü
relerinin toplanması gerekecektir. Bu hesaplamada "sosyal güvenlik ku- 
rumlanndaki kayıtlara göre prim ödenen günlerin toplamının esas alına
cağı" Kanunda belirtilmekle birlikte (3449 sayılı yasayla değişik Md. 14/ 
14); ücret bordrolarından yararlanmayı engelleyen bir hüküm de bulun
mamaktadır. Ayrıca, yurt dışında geçen sürelerin "en çok beş yılının" on 
yıllık çalışma süresinin hesabında gözönünde tutulacağı, maddede hükme 
bağlanmış bulunmaktadır (Md. 14/14).

Nihayet, sendikaların, sendika şubelerinin ve konfederasyonların 
"genel kurul dışındaki" zorunlu olsun veya olmasın bütün organlarına 
seçilebilmenin önemli bir şartı da, bu organlarda üst üste dört olağan ge
nel kurul boyunca görev yapmamış olmaktır. Bir başka deyişle, Kanuna 
göre bu organlara aynı kişinin seçilmesi, ancak üst üste dört olağan ge
nel kurul dönemi boyunca mümkün olabilmektedir. Bu dönemler sonun
da, arada bir olağan genel kurulun toplanması için gereken süre geçme
dikçe, aynı kişinin tekrar genel kurul dışındaki herhangi bir organda gö
rev alması mümkün değildir (Md. /65). Örneğin, Kanunen öngörülen 
olağan genel kurul sürelerinin en fazla üç yıl olduğu gözönünde tutula
cak olursa, bu organlara seçilecek kişilerin en çok oniki yıl devamlı ola
rak görev yapabilecekleri ortaya çıkacaktır. Bu gibi kişiler, arada bir 
olağan genel kurul dönemi (üç yıl) geçmedikçe, yönetim, disiplin ve de
netleme kurulu gibi organlarda tekrar görev alamazlar. Öte yandan, gö
rev sürelerinin hesaplanmasında kanunumuz, sendika ve sendika şubele
rinde geçirilen süreleri birlikte değerlendirirken; konfederasyonda geçi
rilen süreleri ayrı değerlendirmektedir.Gerçekten, sendika ve sendika şu
belerinin yönetim, disiplin ve denetleme kurulu gibi organlarından her
hangi birinde geçirilen toplam dört dönemlik görev süresi, konfederas
yonun, bu organlarında geçirilecek görev sürelerinden ayrı olarak hesap
lanacaktır. Örneğin, sendika veya sendika şubelerinin yönetim, disiplin 
ve denetleme kurullarında üst üste dört olağan genel kurul dönemi bo
yunca görev yapan bir kişi konfederasyonun aynı kurullarında ayrıca 
dört olağan genel kurul dönemi daha görev yapabilecektir. Çünkü, Ka
nuna göre, sendika ve sendika şubelerinde geçirilen süreler birleştirile
rek hesaplanırken; konfederasyonda geçirilen süreler bunlardan bağım
sız olarak ayrıca hesaplanmaktadır (M. 9/5). Nihayet, Kanunun "Genel 
Kurul dışındaki" bütün organlar için öngördüğü bu görev sürelerinin, 
her bir organ için ayrı ayrı düşünülmemesi gerekir. Bir başka deyişle, 
zorunlu olsun veya olmasın bütün organlarda geçirilen görev sürelerinin 
bir bütün olarak ele alınması gerekir. Bu nedenle, örneğin, dört dönem 
yönetim, dört dönem disiplin ve dört dönem de denetleme kurulu üyeli
ği yapmak mümkün değildir. Genel kurul dışındaki bütün organlarda üst 
üste geçirilen görev süreleri toplamının dört olağan genel kurul dönemi
ni kapsaması, bu organlardan herhangi birine yeniden seçilmeyi engelle
meye yetecektir.



Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sendika Şubeleri veya 
Konfederasyonlarının Genel Kurulları Dışındaki Organlarına 
Seçilmiş Bulunanların Durumu

Kanunumuzun 9. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ve aynı ki
şinin genel kurul dışındaki organlarda ancak üst üste dört olağan genel 
kurul dönemi boyunca- görev yapmasını öngören hükmünün amacı ko
misyon gerekçesinde şu şekilde açıklanmıştır: "Daha fazla sayıda sendika 
yöneticisi yetiştirilmesini, sendika içi demokrasinin kurulabilmesine yar
dımcı olunmasını ve tabanla ilişkilerin devamlı olmasını sağlamak..." Bu
nunla birlikte, kanunumuzun (Md. 9/5) hükmünün derhal uygulanmaya 
konulmasıyla sendika, sendika şubesi ve konfederasyonların genel kurul 
dışındaki organlarında, gerek oluşum gerekse yönetim bakımından doğa
bilecek sakıncaların giderilmesi amacıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte bu organlarda görev yapan kişilere geçici bir süre için daha işbaşın
da kalma imkanı yaratılmıştır. Gerçekten, Kanunumuzun Geçici 4. mad
desinde yaratılan bu imkan, sadece "statülerine bakılmaksızın" genel ku
rul dışındaki organlarda görev ..yapanlara değil; aynı zamanda, kanunla 
kurulu kurum veya sendikalardan "Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylı
ğı almakta olanlardan görev başında olanlara" da tanınmaktadır (Geçici 
Md. 4/2, 3).

Ancak, hemen belirtelim ki, Kanunumuzun geçici 4. maddesinin ka
leme alınış tarzı değişik tartışmalara ve yorumlara yol açmağa oldukça 
müsaittir. Çünkü maddenin 2. fıkrası şu şekilde kaleme alınmıştır: "Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sendika, sendika şubesi veya konfede
rasyonların genel kurul dışındaki organlarına seçilmiş bulunanlardan, sta
tülerine bakılmaksızın 9. maddesinin beşinci hükmüne göre dört veya da
ha fazla olağan genel kurul dönemini dolduranlar dört dönem daha, 
7.5.1983 tarihinde dört dönemi doldurmayanlar ise, sekiz döneme kadar 
seçilebilirler (3449 sayılı yasayla değişik şekli). Buna karşılık, maddenin 
üçüncü fıkrası ise şöyledir: "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağlı 
bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik 
veya malullük aylığı almakta olanlardan sendika, sendika şubesi veya 
konfederasyonların genel kurulları dışındaki organlarda görevli bulunanlar 
dört olağan genel kurulunu dolduruncaya kadar ve ayrıca iki olağan genel 
kurul dönemi daha seçilebilirler" (Geçici madde 4/3). Geçici maddede tar
tışma ve yorumlara yol açacak husus, her iki kesim arasında bir ayrım ya
pılmış olmasıdır. Bir başka deyişle, emekli sendika yöneticilerinin emekli 
olmayanlara göre daha önce tasfiyesini öngören bir düzenlemeye gidilerek, 
yeniden seçilme haklarının engellenmesidir. Ülkemizde genç yaşta emekli 
olma imkanının da tanınması nedeniyle, emekli yöneticiler ile emekli ol
mayan yöneticiler arasında yapılan böyle bir ayrımın anlamını kavramak 
güçleşmektedir. Yapılacak ise bir yaş haddinin herkes için aynı şekilde ön
görülmesi daha uygun olurdu. En iyi yolun, seçilme hakkını engelleyen bu 
tür hükümlerin hiç konulmaması olduğuna hiç kuşku yoktur.
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SENDİKA ÜYELİĞİNE İLİŞKİN YENİLİKLER

Sendika üyeliği, sendika ile üye arasında karşılıklı hak ve borçlar 
doğuran hukuki ilişkiye denir. Bu ilişki, üyelikten doğan bir takım hak
lardan yararlanma olanağı sağladığı gibi; kişiyi üyelikle ilgili bir takım 
yükümlülüklerden sorumlu da tutar. Sendika üyeliğinin kişiye sıkı sıkıya 
bağlı iki yönü vardır. Bunlardan biri, hiçbir baskı altında kalmadan sendi
kaya serbestçe üye olmak (pozitif sendika özgürlüğü); İkincisi, üye olma
mak veya sendikadan serbestçe ayrılmaktır (negatif sendika özgürlüğü). 
Yeni Sendikalar Kanununda sendika özgürlüğünün her iki yönünü içeren 
hükümlere ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir. Biz, bilinenleri tekrarla
maktan çok eski 274 sayılı yasaya göre getirilen yeniliklere değinmekte 
yarar görüyoruz.

Sendikaya Üyelik Koşulları

Bilindiği gibi, onaltı yaşını dolduran bütün işçiler sendikalara üye 
olabilmektedir. Onaltı yaşını doldurmamış olanların üyeliği ise, kanuni 
temsilcilerinin izni ile mümkün olmaktadır (Md. 20). Bununla birlikte, 
onaltı yaşını doldurmamış olan üyelerin genel kurullarda oy kullanmaları 
ve delege olmaları mümkün değildir (Md. 14/15). Öyleyse, Türk vatan
daşı olmak, Türkçe okur-yazar olmak ve kamu hizmetlerinden mahrum 
edilmemiş olmak gibi koşullar sendika üyeliği için aranmayacaktır. Bu 
hükmün, başta Anayasamız olmak üzere, insan hak ve özgürlüklerine de 
uygun olduğunu belirtmek yerinde olur.

> • 

Sendikaya Üye Olamayanlar
Kanunumuzun üyelik için öngördüğü yeniliklerden ilki, "sendikalara 

üye olamayanlarla" ilgilidir. Buna göre, öncelikle Milli Savunma Bakan
lığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 
bağlı işyerlerinde Sendikalar Kanunu anlamında işçi olarak çalışanlar dı
şında kalan bütün "askeri" şahıslar sendikaya üye olamayacakları gibi, 
sendika da kuramayacaklardır. Sonra, Kanunun 40. maddesinin ikinci 
fıkrasında sayılan idare; kuruluş, kurum, banka ve sigorta şirketlerinde 
çalışan müfettişler, kontrolörler ile müdürler ve buna eşit ve bunların üst 
kademelerindeki diğer yöneticiler de sendikalara üye olamayacaklardır. 
Eski sendikalar kanununda da bulunan bu yoldaki hükmün yeni kanuna 
"Müdürlerin" de ilavesiyle aynen muhafaza edildiğini görüyoruz. Aynı 
şekilde sendikalar kanununda da yer alan "din ve ibadet işlerinde çalışan
ların" sendikalara üye olamayacaklarına ilişkin hüküm de başlangıçta ye
ni Sendikalar Kanununa aynen alınmış idi. Ancak sonradan çıkarılan 
3449 sayılı yasa ile bu hüküm yürürlükten kaldırılmış; böylece, din ve 
ibadet işlerinde çalışanların sendikalara üye olma imkanı sağlanmıştır. 
Bunun gibi, yeni Sendikalar Kanununun eskisinden farklı olarak getirdiği 
bir yenilik de "Öğrencilerin" sendikalara üye olamamalarına ilişkin idi.
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Ancak bu hüküm de 3449 sayılı yasayla yürürlükten kaldırılmış; onların 
da sendikalara üye olmaları mümkün kılınmıştır.

Sendikaya üye olamayacaklara ilişkin diğer bir yenilik, özel öğretim 
kurumlan kanununa tabi okullarda "öğretmenlik" yapanlarla ilgilidir. 
Gerçekten, eski Sendikalar Kanununa göre özel okul öğretmenleri, hiz
met akitleri ile çalıştıklan için işçi sayılıyorlar ve dolayısıyla sendikalara 
üye olabiliyorlardı. Oysa ki resmi okullarda öğretmenlik yapanlar, devlet 
memuru oldukaln için sendika kuramıyorlar ve sendikalara üye olamı
yorlardı. Yeni Sendikalar Kanunu özel okul öğretmenlerinin de sendika
lara üye olamayacaklan hükmünü getirerek, her iki kesimdeki öğretmen
ler arasında bir paralellik sağlamış olmaktadır (Md. 21/5).

Nihayet, Kanunun 21. maddesinde sayılan sendikaya üye olamaya
cak kişileri sendikalara üye kaydedenler ile üye olarak kaydını yaptıran
lar, onbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezasına çarptmlacaklar- 
dır (Md. 59/2). Öyleyse, Kanunumuz bu gibi durumlarda hem kayıt ya- 
panlan hem de kayıt yaptıranlan sorumlu tutmaktadır. Ayrıca, yapılan 
kaydın batıl sayılması; hiçbir hukuki hüküm ve sonuç doğurmaması gere
kecektir.

Sendika Üyeliğinin Kazanılmasının Ön Koşullan
Yeni Sendikalar Kanunumuz, eskisinden farklı olarak üyeliğin kaza

nılmasında iki ön koşul öngörmüştür. Bunlardan birincisi, tek sendika 
üyeliğidir. Bir başka deyişle, işçilerin aynı zamanda ve aynı işkolunda 
birden, çok sendikaya üye olmalan artık mümkün değildir. Birden çok 
sendikaya üye olunması halinde, sonraki üyelikler geçersiz sayılacaktır 
(3449 sayılı yasayla değişik Md. 22/1). Anayasamız da birden çok sendi
kaya aynı zamanda üye olunmasını yasaklamış bulunmaktadır (Md. 
51).Anayasa Komisyonu raporunda bu hükmün gerekçesi, "toplu iş söz
leşmesi yapma yetkisi sırasında çıkan uyuşmazlıklann giderilmesi" ola
rak açıklanmıştır.

Sendika üyeliğinin kazanılmasında Kanunumuzun öngördüğü ikinci 
önkoşul, işçilerin işyerinde asıl işe yardımcı olan bir başka işte çalışsalar 
bile, ancak işyerinin bağlı olduğu işkolunda kurulu sendikaya üye olabil
meleridir (Md. 22/2). Bir başka deyişle, örneğin 4 numaralı Gıda Sanayii 
işkoluna giren bir şarap veya sigara fabrikasının kantin veya yemekhane 
kısmında garson olarak, aşçı olarak çalışan kişiler, kantin veya yemekha
nede görülen iş asıl iş olan şarap ve sigara üretimine yardımcı nitelikte 
olduğundan, 2 numaralı Gıda sanayii işkolunda kurulu sendikalara gire
ceklerdir. Buna karşılık, işkolu dışındaki herhangi bir kafetarya veya res
toranda çalışan garson ve aşçılar, 25 numaralı Konaklama ve Eğlence 
yerleri işkolunda kurulu bulunan sendikalara girebileceklerdir. Eski Sen
dikalar Kanunu zamanında "İşkolu Yönetmeliğinde" belirtilen bu hüküm, 
yeni Kanunda 22. maddede yer almaktadır. Bu hüküm, kanunun 3. mad
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desinde ifadesini bulan meslek sendikacılığının yasaklanması ilkesinin de 
doğal bir sonucu olmaktadır.

Üyeliğin Kazanılmasında İzlenecek Prosedür
Sendika üyeliğinin kazanılmasında izlenecek prosedürü 3 aşamada 

ele almak mümkündür. Bunlardan birincisi, üye kayıt fişinin doldurulma
sıdır. ikinci aşama, sendikanın yetkili organı tarafından üyeliğin kabul 
edilmesidir. Nihayet kayıt fişlerinin ilgili yerlere gönderilmesi üçüncü 
aşamayı oluşturmaktadır.

274 sayılı eski sendikalar kanununda, sendikaya üye olabilmek 
için sadece bir dilekçe ile sendikaya başvurmak yeterli görülmemiş, 
üye kayıt fişi ile üye kayıt defterinin de imzalanması öngörülmüştü. 
Ancak uygulamada, sonu gelmeyen sahte üye kayıt fişleri sorununa bir 
çözüm- getirilememiştir. 2821 sayılı yeni Sendikalar Kanununda, üye 
kayıt fişleri çok daha sıkı denetim altına alınmak suretiyle, sahte kayıt 
fişleri sorununa çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Bunun sonucu olarak, 
getirilen sistemle özellikle işçi sendikalarına üyelik biraz zorlaştınlmış- 
tır. Gerçekten yeni sistemde işçi üye kayıt fişini 5 nüsha olarak doldu
racak ve imzalayacaktır. Notere tasdik ettirilen bu fişler, daha sonra 
sendikaya verilecektir (Md. 22/3). Burada sözkonusu olan, işçinin kim
liğinin incelenerek imzasının noter tarafından tasdik edilmesidir. Note
rin, kayıt fişini ayrıca sendikaya tebliğ etmesi sözkonusu değildir? İşçi, 
kayıt fişini noterde tasdik ettirdikten sonra, bu fişi sendikaya kendisi 
verecektir.

İkinci aşama, sendikanın yetkili organı tarafından üyeliğin kabul 
edilmesidir (Md. 22/3). Gerçekten, kuramsal olarak sendikaya da üyeliği 
kabul edip etmeme özgürlüğünü tanımak gerekmektedir. Üyeliğe kabul 
özgürlüğü, derneklerin ve benzeri kuruluşların korunması gerektiği dü
şüncesine dayanmaktadır. Bu açıdan 22. madde, üyeliğe kabul özgürlü
ğünü sendikalara tanıyan bir maddedir. Buna göre, noterde bir kayıt fişi 
doldurarak ve imzasını tasdik ettirerek sendikaya veren işçinin üyelik is
temi, sendikanın yetkili organı tarafından 30 gün içinde reddedilmediği 
takdirde kabul edilmiş sayılır (Md. 22/3). 30 günlük süreyi, üye kayıt fi
şinin sendikaya verildiği tarihten itibaren başlatmak gerekir. Haklı bir se
bep gösterilmeden, verilen red kararma karşı işçi, kararın kendisine tebliğ 
edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde mahalli iş mahkemesine başvura
bilir. Mahkeme karan kesin olup, temyiz edilmesi mümkün değildir (Md. 
22/3).

Nihayet, üyeliğin kesinleşmesinden sonra kayıt fişlerinin birer nüs
hasının 15 gün içinde Çalışma Bakanlığı'na ve Bölge Çalışma Müdürlü- 
ğü'ne gönderilmesi gerekir. Bir nüshası işçiye verilen üye kayıt fişlerin
den biri de sendikada kalır (3449 sayılı yasayla değişik (Md. 22/4). 15 
günlük sürenin hesabında üyeliğin kesinleştiği tarih esas alınacağından;
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üyeliğin sendika tarafından kabulü halinde kabul tarihi; reddi halinde, 
mahkemede açılan davada yerilen kararın sendikaya tevdii tarihi, bu sü
renin başlangıcı olacaktır. Üye kayıt fişlerinin birer nüshasını süresi için
de ilgili yerlere göndermeyenler hakkında, 5 bin liradan 15 bin liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur (Md. 59/1).

Üyelikten Doğan Haklar ve Borçlar (Aidat Borcu)
Üyelik haklan, üye ile sendika arasındaki hukuki ilişkiden üye yara- 

nna doğan haklardır. Bunlar, genellikle sendikalann faaliyet ve yönetimi
ne katılma hakkı ile sendikalann tesis ve faaliyetlerinden eşit olarak ya
rarlanma hakkıdır. Üyelik borçlan ise, üye ile sendika arasındaki hukuki 
ilişkiden doğan ve üyeye sorumluluklar yükleyen borçlardır. Bunlann ba
şında sendika, sendika tüzüğü ve buna uygun olarak işleyen sendika or- 
ganlannın verdiği kararlara uymak borcu gelir. Bununla birlikte üyelik 
aidatını ödemek borcu, günümüzde üyenin en önemli borcu niteliğinde
dir. Miktan ve kesilmesi sendikalar kanunumuzda yeniden düzenlenen 
bu borcu, yakından inceleyelim.

Kanuna göre, "faaliyeti durdurulmayan sendika ve konfederasyonla
ra üyelerince ödenecek aidatın miktan tüzüklerinde belirtilir" (Md. 23/1). 
Bununla birlikte, "işçi sendikasına işçinin ödeyeceği aylık aidat tutan, bu
günlük çıplak ücretini geçemez" (Md. 23/2). Öyleyse, sendika aidatlanna 
yeni sistemde bir tavan getirilmiş bulunmaktadır. Eski uygulamada böyle 
bir sınmn bulunmayışı üyelerden çok yüksek miktarda aidat istenmesine 
yol açmıştı. Bunun sonucu, pek az sayıda işçiyi temsil eden ve sadece 
yüksek aidatlarla yaşayan sendikalar türemişti. Yeni sistemde bu tür sen
dikalann doğması bir ölçüde engellenebilecektir. Özellikle, "Sendika tü
züklerine üyelik aidatı dışında üyelerden başka bir aidat alınacağına iliş
kin hükümler konamaz" diyen hüküm (Md. 23/4), Kanunun getirdiği sis
temi pekiştirici niteliktedir. Bundan böyle, eski uygulamada görülen grev 
aidatı, toplu sözleşme zam farkı, dayanışma fonu aidatı gibi aidatlar alın
ması da artık mümkün olamayacaktır.

Öte yandan, Kanuna göre aidat kesilmesini, sadece "işyerinde uy
gulanan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikası" değil, aynı 
zamanda "toplu iş sözleşmesi imzalanmamışsa veya sona ermişse yet
ki belgesi alan işçi sendikası" da isteyebilecektir. İşçi sendikasının ya
zılı talebi ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini vermesi 
üzerine, işveren, sendika tüzüğü uyannca sendikaya ödemeyi kabul et
tikleri üyelik aidatını işçilere yapacağı ücret ödemesinden kesmeye ve 
kestiği aidatın tutannı ilgili sendikaya vermeye mecburdur. Ancak, bu 
aidat dışında sendikaya ödenmek üzere herhangi bir kesintinin yapıl
ması ve bunun toplu iş sözleşmesi ile kararlaştınlması Kanuna aykın 
olacaktır. Bu kuralın istisnası, Toplu Iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu uyannca kesilen ve sendikaya ödenmesi gereken dayanışma 
aidatıdır. (3449 sayılı yasayla değişik Md. 61/1). 3449 sayılı değişik

176



likten önce, sendikalar sadece toplu iş sözleşmesi dönemi içinde aidat 
kestirebildiklerinden; toplu sözleşmenin sona ermesiyle birlikte işvere
nin aidat kesme yükümü de sona erdiğinden, özellikle toplu görüşme
lerin devamı süresince bu durum huzursuzluk yaratıyordu. Yapılan de
ğişikliğin işçi-işveren ilişkilerinde aranan dengeyi sağlayacağına kuşku 
yoktur.

Nihayet, sendika tüzüğüne uygun olarak kesilmesi istenen aidatla
rı kesmeyen veya kesilmesine rağmen 1 ay içinde ilgili sendikaya 
göndermeyen işveren bütün bu aidatlar toplamından sendikaya karşı 
sorumlu tutulacaktır. Ayrıca aidatlar toplamı üzerinden hesaplanacak 
olan bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi de öde
mek zorunda kalacaktır (Md. 61/2). Bu hüküm ile, işverenlerin aidatla
rı kestikten sonra işletmelerinde kullanmaları ve bu suretle sendikaları 
zarara sokmaları önlenmek istenmiştir. Kanun "en yüksek faiz" dediği
ne göre, bankaların çeşitli ölçülere dayanarak saptadıkları işletme kre
disi faiz oranlan içinden "en yüksek" olanının uygulanması gerekecek
tir.

Üyeliğin Sona Ermesi (Çekilme ve Çıkarma)
Kanunumuzun 3449 sayılı yasayla değişik 25 inci maddesinde, sen

dika üyeliğinin sona ermesi düzenlenmektedir. Bunlardan çalışmaya de
vam edenler hariç, yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı ile toptan öde
me alarak işten aynlan işçilerin üyeliğinin ve varsa sendikalann organla- 
nndaki üyelik ve görevlerinin sona ereceğini daha önce açıklamıştık. Bu
na işkolunu değiştiren işçilerin sendika üyeliğinin sona ermesini de ekle
mek gerekmektedir (Md. 25/5). Sendikalar Kanununun üyeliğin sona er
mesine ilişkin getirdiği bu yeniliklere, üyelikten çekilme ve üyelikten çı
karma kararlannın alınmasına ilişkin prosedürü de eklemek gerekmekte- 
dir.Çünkü, Sendikadan çekilme ve sendikadan çıkarma kararlan, eskisin
den farklı biçimde, yeni Kanunda öngörülen prosedürün izlenmesinden 
sonra hüküm ifade etmektedir.

Sendika Üyeliğinden Çekilme (İstifa)
Kanuna göre, üyelerin "sendikada üye kalmaya veya üyelikten ay- 

nlmaya zorlanması" mümkün değildir (Md. 25/1). Öyleyse, kişiye iste
diği zaman sendikadan çekilme özgürlüğünün tanınması gerekir. Kanu
na göre, üyelikten çekilme, önceden bildirimde bulunmak suretiyle yeri
ne getirilir. Gerçekten de her üye çekilme bildirimini, noter huzurunda 
bireysel olarak kimliğin saptanması ve imzanın onaylanması suretiyle 
yerine getirir. Çekilme bildiriminin birer örneği noterlikçe en geç üç iş
günü içinde ilgili işverene, sendikaya ve işyerinin bağlı olduğu Bölge 
Çalışma Müdürlüğü ile Çalışma Bakanlığına gönderilir. Bir örnek de iş
çide kalır.
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Çekilme, notere başvurma tarihinden itibaren 3 ay sonra geçerli 
olur. Bu üç ay içersinde üyelik borçlan ve haklan da aynen devam 
eder. Bir başka deyişle, üç aylık süre boyunca üyenin, aidat borcu de
vam edeceği gibi, sendika faaliyetlerine katılma hakkı da devam eder, 
Hatta, toplu iş sözleşmesi için gerekli yetkinin saptanmasında da bu sü
re içinde devam eden üyelik gözönünde tutulacaktır. Böylece, rakip 
sendikalara yetkiyi kaybettirmek amacıyla yaptınlan kasıtlı istifalann 
bir ölçüde önüne geçilmiş olacaktır. Gerçekten, "üç aylık süre içersinde 
başka bir sendikaya üye olunması halinde, yeni sendika üyeliği bu süre
nin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır" (3449 sayılı yasayla değişik Md. 
25/2).

Sendika Üyeliğinden Çıkarma

Sendika üyeliğinden çıkarma, yasa veya tüzük hükümleri uyannca, 
sendika yetkili organının alacağı kararla üyenin üyelik sıfatının kaldırıl
masıdır. Kanuna göre, çıkarma karannı almaya yetkili organ, sendika ve
ya konfederasyonlann "genel kurulu"dur. Genel kurul, ya tüzükte gösteri
len nedenlerin ortaya çıkması ya da diğer önemli nedenlere dayanarak, 
üyelikten çıkarma karan verebilecektir. Bu karar, üyelikten çıkarılanlara, 
işverene, işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğüne ve Ça
lışma Bakanlığına bir yazı ile bildirilecektir (Md. 25/2).

Karara karşı, sadece üye değil, aynı zamanda Bölge Çalışma Müdür
lüğüne de itiraz hakkı tanınmıştır. Gerçekten çıkarma karannın üyeye ve
ya Bölge Çalışma Müdürlüğüne tebliğinden itibaren, iş mahkemelerine 
bakmakla görevli yerel mahkemeye 30 gün içinde itiraz edilebilecektir. 
Bu sürenin geçmesinden sonra çıkarma karanna karşı anık itiraz edile
memektedir. Çünkü bu süre hak düşürücü bir süredir. Mahkeme de kara- 
nnı 2 ay içinde vermek zorundadır. Mahkemenin karan kesin olup tem
yiz edilemez (Md. 25/3).

Nihayet, çıkarma kararının ne zaman hüküm ifade edeceğine ilişkin 
bir düzenlemeye eski kanun zamanında yer verilmemiş olduğundan, Yar
gıtay Hukuk Genel Kurulunun bir karan gereğince, üyeliğin çıkarma ka- 
rannın genel kurulca üyeye tebliğ edilmesiyle sona ereceği kabul edili
yordu. Kanunun getirdiği yeni düzenlemeyle, üyeliğin çıkarma karannın 
kesinleşmesine kadar devam edeceği hükme bağlanmıştır (Md. 25/3). 
Öyle ise, çıkarma karannın üye veya Bölge Çalışma Müdürlüğüne tebli
ğinden itibaren 30 günlük itiraz süresi geçecek; bu süre içinde çıkarma 
karanna itiraz edilmezse süre sonunda çıkarma karan kesinleşecektir. 
Buna karşılık, çıkarma karanna karşı bir itirazda bulunulur ve fakat mah
keme itirazı reddederek çıkarmayı haklı bulursa, çıkarma karan ancak o 
zaman kesinleşecektir. Gerek 30 günlük itiraz süresi, gerekse 2 aylık 
mahkemenin karar verme süresi içinde üyenin hak ve borçlan devam 
edecektir.
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YÖNETİCİLİK, TEMSİLCİLİK VE ÜYELİK 
TEMİNATLARINA İLİŞKİN YENİLİKLER

İşçi Sendikası ve Konfederasyonu 
Yöneticiliği Teminatı

Bu konuda 2821 sayılı Yeni Sendikalar Kanunumuz, 274 sayılı eski 
Sendikalar Kanununda yer alan hükümlerin anlam bakımından bir tekrarı 
niteliğindedir (Md. 29). Bununla birlikte, özellikle üst üste dört olağan 
genel kurul dönemi görevde kaldıktan sonra, seçime giremeyerek yeni
den işine dönmek isteyen yöneticiler bakımından önemli olan bu konuya 
kısaca değinmekte yarar vardır.

Önce, Kanunumuz bu haktan yararlanacak kişileri sınırlı tutmuş bu
lunmaktadır. Buna göre, Kanunun öngördüğü yöneticilik teminatından 
yararlanabilme hakkı, sendika, sendika şubeleri ve konfederasyonların 
sadece "yönetim kurulları ve başkanlığında" görev alanlara tanınmıştır. 
Bunun dışında, zorunlu da olsa disiplin ve denetleme kurulu organlarında 
görev alanlara bu hak tanınmamıştır.

Sonra, Kanunumuz bu haktan hangi hallerde yararlanabileceğini de 
belirtmiş bulunmaktadır. Buna göre, sendika, sendika şubeleri ve konfe
derasyonların Yönetim Kurullarında ve Başkanlığında görev alan kişile
rin; a) Seçime girmek; b) Yeniden seçilememek veya; c) Kendi istekle
riyle çekilmek suretiyle görevlerinin sona ermiş olması gerekmektedir. 
Bunun dışında, başka bir nedenle yöneticiliği düşen kişilere bu teminat
tan yararlanma hakkı tanınamaz. Nitekim, Kanunumuzda da "Yönetim 
Kurullarında ve Başkanlıktaki görevle ilgili fiillerden dolayı hüküm giy
miş olanların bu haktan yararlanamayacağı" açıkça belirtilmiş bulunmak
tadır (Md. 29/2). Bununla birlikte sendikanın veya sendika şubesinin fes
hi halinde de bu haktan yararlanılması gerektiği genellikle kabul edil
mektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 22.9.1981 gün ve esasa 81/7370, 
karara 81/10691 sayılı karan da, bu düşünceyi destekler niteliktedir. Bu
na, yeni Sendikalar Kanunumuzun üst üste dört olağan genel kurul döne
mi boyunca yöneticilik yaptıktan sonra, bir dönem beklemek zorunda bı
raktığı "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Başkanlannı" da eklemek yerinde 
olur. Çünkü, bu kişiler kendi fiilleri nedeniyle değil, yasal nedenlerle "se
çime giremedikleri" gibi; kendi istekleriyle de dört dönem sonunda artık 
bu görevlerinden çekilmek isteyebilirler. Bu nedenle, üst üste dört dönem 
yöneticilik yaptıktan sonra beklemek zorunda kalan"Yönetim kurulu üye
leri ile başkanlanna" da yöneticilik teminatından yararlanma hakkının ta
nınması uygun olur.

Bundan başka, Kanunumuzun yöneticilik teminatından yararlanabil
mek için bazı sınırlar getirdiğini görüyoruz. Bunlardan birincisi bu hak
tan yararlanabilmek için belirli bir zaman süreci içinde talepte bulunul
masıyla ilgilidir. Gerçekten de, sendika, sendika şubeleri ve konfederas- 
yonlann yönetim kurullanyla başkanlığında görev alarak işyerinden ayn-
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lan işçilerin, bu görevlerinin son bulması nedeniyle eski işlerine dönmek 
istemeleri halinde "üç ay" içinde talepte bulunmaları gerekmektedir. Bu 
sürenin başlangıcı, yöneticilik görevinin tarihidir. Üç aylık süre hak dü
şürücü bir süredir. Bu süre içinde yöneticilik teminatından yararlanma 
hakkının kullanılması gerekir (Md. 29/1). İkinci sınırlama yöneticilik te
minatı hakkının bizzat kendisiyle ilgilidir. Gerçekten, yöneticilikten ayn- 
lan işçilerin talep tarihinden itibaren "en geç bir ay" içinde, işveren bu iş
çileri "o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer 
işe, diğer isteklilere nazaran öncelik vererek almak zorundadır (Md. 29/
1). Öyleyse, işveren için yöneticilikten aynlan işçileri yeniden işe alma, 
zorunluluğu, "diğer isteklilere nazaran öncelik vererek almakla" sınırlı
dır. Bir başka deyişle, işverenin "diğer isteklilere nazaran öncelik vererek 
almak zorunluluğu" işyerinde boş bir yer olduğu takdirde sözkonusu ola
bilecektir. Yoksa, işçinin eski işe veya eski işine uygun bir iş mevcut de
ğilse, yani kadrolar tamamiyle dolu ise, işverenin işe alma zorunluluğu 
yoktur. Nitekim, yukarıda sözü geçen Yargıtay karan da bu yoldadır (9. 
H.D. 22.9.1981 g. ve E. 81/7370, K. 81/10691 sk.). Uygulamada, ya işve
renlerin kadrolan dolu göstermesinden, ya da yönetici olan kişilerin anık 
eski işlerine dönmek istememelerinden olacak, bu maddenin yarattığı 
uyuşmazlıklara pek rastlanmamakıadır.

Nihayet, görevden aynlan yönetici işçilerin yeniden eski işlerine 
alınmalan halinde, "eski kıdem haklan ve ücreti saklıdır" (Md. 29/1). Bir 
başka deyişle, kendilerine eski ücretlerinin altında bir ücret ödemesi ya
pılamayacağı gibi; ücretli izin gibi kıdeme dayalı hususlarda da kıdemi 
gözönünde tutulacaktır. Aynca, koşullann iyileşmiş olması halinde, örne
ğin eski işinin ücreti artmışsa veya toplu sözleşme ile ikramiye primi vs. 
veriliyorsa, onlardan da yararlanacaktır. Nihayet, işverenin boş yer oldu
ğu halde işe almadığı her yönetici için onbin liradan otuzbin liraya kadar 
ağır para cezasına mahkum edilmesi mümkün olduğu gibi, (Md. 59/2) 
yöneticinin yeni bir iş buluncaya kadar geçen süre içerisinde alacağı üc
ret karşılığı bir tazminat ödemeye de mahkum edilmesi mümkündür (9. 
H.D. 22.9.1981 g. E. 81/7370, K. 81/10691 sk.).

İşyeri Sendika Temsilciliği Teminatı
Hukukumuzda temsilcilik kurumu, uygulamada en çok uyuşmazlık 

konusu olan kurumlardan birisi olmuştur. Çünkü, sendika temsilcilerinin 
işyerinde çıkan uyuşmazlıklarda oynadıklan çok önemli rol, işverenlerin 
bütün dikkatlerini bu kurum üzerinde toplamaktadır. Gerçekten, işçi- 
işveren ilişkilerinin ılımlı bir havada geçmesi ve olumlu sonuçlar alına
bilmesi için etkin ve yararlı çabalar harcayan temsilciler yanında; işyerle
rini savaş meydanına çeviren önyargılı tutumlan ile uzlaşmaz tavırlar ta
kınmayı hakkın savunması sayan temsilcilere de rastlanmaktadır. Ancak, 
ama iyi ama kötü, unutulmaması gereken, sendika temsilciliğinin de İş 
Hukukunun vazgeçilmez birer kurumu olduğudur. Bu kurumlar olmadan 
özellikle "toplu iş hukukunun" olamayacağı bir gerçektir.
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Temsilcilerin Özellikleri
Her şeyden önce temsilciler, işyerinde sendikayı temsil eden kişiler

dir. Bu nedenle kendilerine "işçi temsilcisi" değil "sendika temsilcisi" 
denmektedir. Eski 3008 sayılı Kanun zamanında sendika temsilcileri de
ğil, işçi temsilcileri mevcuttu ve bu temsilciler işyerlerinde çalışan işçiler 
tarafından bizzat seçilirdi. 1963'den itibaren eski 274 sayılı Kanun ile ye
ni 2821 sayılı Kanun "işçi temsilciliği" değil "sendika temsilciliği" kuru- 
muna yer vermiştir. Böylece, temsilcilerin işyerindeki işçiler tarafından 
"seçilmesi esası" değil, bizzat sendikalar tarafından "atanması esası" be
nimsenmiştir. Temsilcilerin "işçi temsilcisi" değil "sendika temsilcisi" ol
maları, sendikal disiplin açısından çok önemlidir. Aksi halde, temsilcile
rin kendilerini işçi-işveren ilişkilerinde bizzat taraf olarak görmeleri 
mümkündür. Nitekim, geçtiğimiz dönemlerde, sendikayı bir kenara iterek 
işçi-işveren ilişkilerinde kendisini bizzat " taraf olarak gören çok temsil
ciye rastlanmıştır. Halbuki, Hukukumuzda kabul edilen sistem işçi- 
işveren ilişkilerinde ne işçilerin ne de temsilcilerin bizzat taraf olmaları
dır; taraf olan "sendikanın" kendisidir. Örneğin, toplu iş sözleşmesinin 
imzalanması işçiler adına sendika tarafından yapılır ve imzalanan toplu iş 
sözleşmesinin uygulanması sorumluluğu sendikaya aittir. Bu konuda 
temsilcilere herhangi bir sorumluluk düşmez. Bununla birlikte temsilci
ler, toplu iş sözleşmesinin işyerinde uygulanmasını sağlayan, dolayısıyla 
işyerinde barışın ve düzenin korunması için görev yapan kişilerdir.

işte, bu nedenle işyerlerine atanan temsilcilerin nitelikleri çok önem
lidir. işçilerin güven duymaları, kendilerine inanmakta güçlük çekecekle
ri bir kişinin temsilci olarak atanması beklenmemelidir. Nitekim uygula
mada, işçilerin kendi aralarından seçtikleri, üzerinde fikir birliğine var
dıkları güvenilir kişilerin sendika temsilcisi olarak atandıkları görülmüş
tür. Yeni kanun döneminde de bunun devam ettiği görülmektedir. Ancak 
yeni Sendikalar Kanunu, temsilci olarak atanacak kişinin öncelikle "sen
dika üyesi" olmasını şart koşmuştur (Md. 34/1). Eski kanunda açıkça be
lirtilmeyen bu husus, yeni Kanunda açıkça belirtilerek bir takım tartışma
ların önüne geçilmiştir. Sonra yine Kanunumuz, sendika temsilcilerinin 
"kurucularda aranan niteliklere" de sahip olmalarım istemiştir (Md. 34/
2). Öyleyse, Türk vatandaşı olmak, Türkçe okur-yazar olmak, sendikanın 
kurulu olduğu işkolunda fiilen çalışır durumda olmak, kamu hizmetlerin
den mahrum edilmemiş olmak ve kanunda yazılı suçlan işlememiş bu
lunmak, temsilci atanmanın önkoşulu sayılmaktadır.

Nihayet; eski Kanundan farklı olarak getirilen bir yenilik temsilcileri 
atayacak sendikayla ilgilidir. Eski Sendikalar Kanunu zamanında işyerine 
temsilci atayabilmek için işyerinde uygulanmakta olan bir toplu sözleş
menin varlığı şart değildi. Yeni Kanun, temsilci atayabilmek için, işye
rinde uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin varlığını şart koşmuş
tur. Çünkü, temsilci atayabilmek için toplu iş sözleşmesinin "tarafı" ol
mak gerekmektedir. Bu da, ancak toplu iş sözleşmesinin imzalanmasın
dan sonra mümkün olabilecektir.
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Temsilcilerin Görevleri
işyeri sendika temsilcilerinin görevi; Kanunumuzda ayrı bir madde 

halinde düzenlenmiştir. Buna göre, işçilerin dileklerini dinlemek ve şika
yetlerini çözümlemek, işçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, yasa ve 
toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma koşullarının uygulanmasına 
yardımcı olmak, işçi-işveren arasındaki işbirliği ve çalışma ahengi ile ça
lışma barışını devam ettirmek, temsilcilerin görevleri arasındadır. Görül
düğü gibi, temsilcilerin görevleri sadece işçilerin hak ve menfaatlerini 
korumak değil, aynı zamanda işyerinin ve işverenin çıkarlarını işçilerin 
çıkarları ile birlikte ele alarak değerlendirmektedir. Böylece temsilcilerin 
işçi-işveren, işveren-sendika ve işçi-sendika arasında üçlü bir köprü göre
vi olduğu ve bu görevin son derece önemli olduğu kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır.

Kanun, bu derece önemli gördüğü temsilcilik görevine bazı sınırla
malar getirmiştir. Bunlardan ilki, yerine getirilecek görevin işyeriyle sı
nırlı olmasıdır. Gerçekten, temsilcilerin görevi "işyerine mühnasır kay- 
diyle" kendilerine verilmiştir. İşyerinin dışında veya başka işyerlerinde 
meydana gelen olaylar ve uygulamalar temsilciyi ilgilendirmeyecektir. 
İkinci sınırlama görevin bizzat yerine getirilmesiyle ilgilidir. Gerçekten, 
işyeri sendika temsilcileri, bu görevlerini yerine getirirken "işyerindeki 
işleri aksatmamak ve iş disiplinine aykırı" düşmemek zorundadırlar (Md. 
35). Esasen bu hüküm, Anayasamızın "sendikal faaliyete" ilişkin 52 nci 
maddesine de Uygun düşmektedir. Buna göre, "işyerinde sendikal faali
yette bulunma, o işyerinde çalışmamayı haklı göstermez." (Md. 52/2). 
Nihayet üçüncü sınırlama, temsilcinin görev süresiyle ilgilidir. Buna göre 
"temsilcilerin görevi, sendikanın yetkisi süresince devam eder" (3449 sa
yılı yasayla değişik Md. 35). Öyleyse, toplu sözleşme süresinin son bul
masıyla sendikanın "taraf" olma sıfatı sona erse bile, temsilcinin görevi 
devam edecek demektir. Yeter ki sendika yetkiyi kaybetmemiş olsun. 
3449 sayılı yasayla getirilen bu değişiklik, temsilciye en önemli görevle
rinden biri olan toplu görüşmelere katılma imkanını verdiğinden, yerinde 
bir değişiklik omuştur. Değişiklikten önce, "temsilcinin görevi toplu iş 
sözleşmesinin bitimi ile son bulduğundan", temsilci sözleşmenin bitimi 
ile bu görüşmelere katılma hakkını kaydediyordu.

Temsilcilerin Güvencesi

Kanuna göre, işveren sendika temsilcisinin hizmet sözleşmesini an
cak "haklı nedenle" bozabilecektir. Öyleyse, İş Kanununun 17. madde
sinde sayılan nedenler ve 2822 sayılı yasanın 45'inci maddesi dışında 
temsilcilerin hizmet sözleşmelerinin feshedilmesi mümkün olmayacak 
demektir. Ayrıca, işverenin fesih nedenini "açık ve kesin" bir şekilde be
lirtmesi gerekmektedir. Böylece, belirtilen nedenle işveren bağlı kalacak, 
sonradan fesih nedenini değiştirme yoluna gidemeyecektir.
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Kanunda dava açma hakkı, hem sendikaya hem de temsilciye tanın- 
mıştır.Gerçekten., fesih bildirimin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde 
"temsilcinin" veya üyesi "sendikanın" iş mahkemesinde dava açma hakkı 
vardır.Öyleyse, temsilcinin çeşitli baskılarla dava açmaması halinde tem
silcinin bu hakkı kullanması mümkün olacak demektir. Ancak, dava aç
ma süresi hak düşürücü bir süre olduğundan, bir aylık süre içinde bu hak
kın mutlaka kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, mahkeme de açılacak 
davada "seri muhakeme usulünü" uygulayacak ve davayı "iki ay" içinde 
karara bağlayacaktır. Mahkeme kararikesin" olduğundan temyiz edile
meyecektir. Böylece, sorunun çözümü kısa sürede sağlanacak; geçmiş 
dönemlerde görüldüğü gibi, geri dönemin sözkonusu olduğu zamanlarda 
kadro bulunamaması sorunu ile karşılaşılmayacaktır.

Gerçekten, mahkemenin işvereni haksız bularak temsilcinin işine ia
desine karar vermesi halinde "temsilcinin işinden çıkarıldığı tarihten başla
mak üzere temsilcilik süresinin devammca ücreti ve diğer bütün haklan iş
veren tarafından ödenir". Bu ödeme, "fesih geçersiz sayılarak iş gördürül
memiş olsa bile" yerine getirilecek ve fakat "temsilcilik süresi ile sınırlı" 
olacaktır. Bununla birlikte, "yeniden temsilciliğe atanma halinde" bu hü
küm yeniden uygulanacaktır. Öyleyse, kanunda temsilcinin ücreti ve diğer 
bütün haklan ödenmek koşuluyla, işverene temsilciyi çalıştırmama hakkı 
tanınmaktadır. Ödeme de temsilcilik süresi ile sınırlandınlmakla birlikte, 
temsilcinin yeniden atanması halinde bu hükmün yeniden uygulamaya ko
nulması mümkün olacaktır. Bir başka deyişle, işe iade karan verildiği hal
de işveren tarafından işe başlatılmayan işçinin, yeniden temsilci atanması 
halinde her defasında yeniden ücret ve diğer haklardan oluşan "tazminata" 
hak kazanacağı kuşkusuzdur. Bu nedenle, toplu iş sözleşmesi sona erse bi
le, görev süresi devam eden temsilcinin yeniden atandığı sürece bu hakka 
sahip olması doğaldır. Yeter ki, sendika yetkiyi kaybetmesin...

Nihayet, işine iade karan verilen temsilcinin işine "altı işgünü" için
de başlaması gerekmektedir. "Bu süre içinde işine başlamayan işçiye, 
mahkemece öngörülen tazminat ödenemez". Öyleyse, Mahkemece işe ia
de karannın verilmesinden itibaren altı işgünü geçtikten sonra, işverenin 
temsilciyi artık işe alma "zorunluluğu" kalmamaktadır. Öyle ki, altı işgü
nü içinde işe başlamayan işçiye, işverenin "ücret ve diğer bütün haklann- 
dan oluşan tazminatı" bile ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu ko
nudaki mahkeme karan kesin olmakla birlikte, Kanun "işçinin kanundan 
ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını saklı" tutmuştur (Md. 30/2). 
Örneğin, altı işgünü içinde yeniden işe başlamayan işçinin, feshin haksız
lığını ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı haklannı talep etmesi müm
kün olacaktır.

Sendika Üyeliği Teminatı
Sendika üyeliğine ilişkin teminat, öncelikle Anayasada yer almakta

dır. Gerçekten Anayasamız kişilerin sendika kurma, üye olma ve olmama
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haklarım kapsayan bireysel sendika özgürlüğü ile toplu sözleşme ve grev 
ve lokavt gibi kullanılması sendikalara bırakılmış olan kollektif sendika 
özgürlüğünü açıkça belirtmiş bulunmaktadır. Buna karşılık, anayasal bir 
hak olan bütün bu kavramların, özellikle bireysel sendika özgürlüğünün 
kullanılması ve teminatı, Sendikalar Kanununa bırakılmıştır. Bunlardan 
sendika üyeliği teminatı, üç yönlü bir şekilde ele alınabilir.

Bunlardan birincisi, üye olup olmama özgürlüğü ile ilgilidir. Ger
çekten de, "işçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya gir
memeleri belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa et
meleri, yahut da genel olarak bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri 
şartına bağlı tutulamaz". Ayrıca "toplu iş sözleşmelerine ve hizmet söz
leşmelerine de bu hükme aykırı kayıtlar konamaz" (Md. 31/1, 2). Öyley
se, bu hükümlerle işçinin hem pozitif hem de negatif bireysel sendika öz
gürlükleri, işverenin baskısına karşı korunmak istenmiştir. Toplu iş söz
leşmesiyle hizmet sözleşmelerine bu yolda hükümler konulmasının ge
çersiz sayılması, sağlanan teminatı pekiştirmiştir. Nihayet, bu hükümlere 
aykırı hareket eden işveren için onbin liradan ellibin liraya kadar ağır pa
ra cezasına hükmolunması, üyelik teminatını destekler niteliktedir.

Sendika üyeliği teminatının ikinci yönü işverenin üye olanlar ile ol
mayanlar arasında ayırım yapmaması ile ilgilidir. Gerçekten işveren "bir 
sendikaya üye olan işçilerle sendika ü/esi olmayan işçiler arasında, veya 
ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçi
nin ilerlemesinde, işçinin ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal yardım 
ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulan
ması veya çalıştırılmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım ya
pamaz (Md. 31/3). Aynca, 3449 sayılı yasayla bu teminat pekiştirilmiş, 
5'inci fıkraya da "işçilerin... sendikaya üye olmaları veya olmamaların
dan dolayı işten çıkarılamayacağı veya herhangi bir nedenle farklı mua
meleye tâbi tutulamayacağı" ilave edilmiştir (Md. 31/5). Ancak, "ücret, 
ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş söz
leşmesi hükümleri saklıdır" (Md. 31/4). Öyleyse, Kanunumuz işverene 
"iyi iş yapanla, kötü iş yapanı" birbirinden ayırmak; gerekirse iyi iş yapa
nı ödüllendirme hakkını tanımıştır. Aynca bu hususun, toplu iş sözleşme
si ile hüküm altına alınması; bu suretle sözleşmenin uygulandığı tüm 
üyelerle ilgili olması gerekmektedir. Aksi halde, sadece sendika üyesi ol- 
mayanlann ödüllendirilmesi gibi bir tutum bu maddeye aykın olacaktır.

Sendika üyeliği teminatının üçüncü yönü, sendikal faaliyetlere katıl
mayla ilgilidir. Gerçekten, işçilerin "iş saatleri dışında veya işverenin n- 
zası ile iş saatleri içinde işçi sendika veya konfederasyonlannın faaliyet
lerine katılmalanndan dolayı işten çıkanlmalan veya herhangi bir neden
le farklı muameleye tabi tutulmalan" mümkün değildir (Md. 31/5). Gö
rüldüğü gibi faaliyetin işyeri içinde veya işyeri dışında olması önemli de
ğildir. Önemli olan faaliyetin "iş saatleri dışında" veya "işverenin nzası 
ile iş saatleri içinde" yapılmasıdır. Bu hüküm de Anayasanın 52. madde
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sine uygundur. Çünkü, "işyerinde sendikal faaliyette bulunmak o işyerin
de çalışmamayı haklı göstermez" (Md. 52/2). Böylece, teminat altına alı
nan hususun yasalara uygun olan faaliyete katılma olduğu açıkça ortaya 
çıkmaktadır.

Nihayet, gerek işçiler arasında sendika üyesi olan olmayan ayırımı
nın yapılmasında, gerekse sendikal faaliyete katılmada, Kanunumuz ge
tirdiği teminatları pekiştirici tazminat hükümleri öngörmüştür. Buna göre 
kanunun bu konuda öngördüğü hükümlere aykırı hareket eden işveren, 
"işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak üzere bir tazminat" 
ödemeye mahkum edilir. Ayrıca, işçinin iş kanunları ile diğer bütün ka
nunlara göre haiz olduğu bütün haklan saklıdır. Ancak, sadece Iş Kanu
nundaki kötü niyet tazminatı, Sendikalar Kanununun bu hükmüne göre, 
tazminata hükmedilmesi halinde uygulanmayacaktır. (Md. 31/6). Eski 
yasa zamanında büyük tartışmalara yol açan ve Yargıtay kararlan ile çö
zümlenen "sendikacılık tazminatına hükmedilmesi halinde kötüniyet taz
minatının" uygulanamayacağına ilişkin sorun, yeni Sendikalar Kanunu 
ile açıkça hükme bağlanmış olmaktadır.

SENDİKALARIN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YENİLİKLER
Kanunumuzun sendikaların faaliyetlerine ilişkin getirdiği yenilikleri 

iki kısımda incelemek mümkündür. Bunlardan birincisi, sendikalann ya
sal faaliyetlerine ilişkin yeniliklerdir. İkincisi ise, sendikalann yasak faa
liyetlerine ilişkindir.

Sendikalann Yasal Faaliyetleri
Kanunumuz sendikalann yasal faaliyetlerini genel olarak iki madde 

içinde toplamıştır. Bunlardan birincisi, "sendikalann çalışma hayatına 
ilişkin faaliyetleridir." Bunlar arasında, toplu iş sözleşmesi akdetmek; 
toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makama, arabulucuya, Hakem Kurullan- 
na, İş Mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak; çalışma ha
yatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden, örf ve adetten doğan hu
suslarda işçileri ve mirasçılannı temsilen davaya ve bu münasebetle açı
lan davalardan ötürü husumete ehil olmak; ve nihayet greve karar vermek 
ve idare etmek" sayılmıştır.

Sendikalann yasal faaliyetlerine ilişkin ikinci madde, "sendika ve 
konfederasyonların sosyal faaliyetleriyle" ilgilidir. Bunlar arasında da, si
gorta, emeklilik ve benzeri haklann kullanılması konusunda üyelerine ve 
mirasçılanna adli yardımda bulunmak; kanun ve uluslararası anlaşmalara 
göre toplanan kurullara temsilci göndermek; üyelerinin meslek eğitim 
bilgilerini arttıracak, milli tasarruf ve yatınmın gelişmesine, reel verimli
liğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek; sağlık ve 
spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisleri kurmak; işçile
rin boş zamanlannı iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkanlar sağla
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mak sayılmıştır. Ayrıca, herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile ev
lenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve 
eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit mevcu
dunun yüzde beşinden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi ver
mek; herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatif
ler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla 
olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek; ve nihayet, nakit 
mevcudunun yüzde yirmisinden fazla olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi 
teşebbüslere yatırımlar yapmak da "sendikaların ve konfederasyonların 
sosyal faaliyetleri" arasında sayılmıştır (Md. 33).

Görüldüğü gibi, sendikaların "yasal faaliyetleri" bakımından eski 
274 sayılı kanun ile yeni 2821 sayılı Kanun arasında pek bir fark bulun
mamaktadır. Her iki kanun arasındaki en önemli fark, "yasak faaliyetler" 
konusundadır. Gerçekten, yeni Sendikalar Kanunumuz, sendikalara ya
saklanan faaliyetleri eskisine göre daha çok arttırmıştır. Şimdi bu yasak 
faaliyetlerin neler olduğunu görelim.

Sendikaların Yasak Faaliyetleri
Sendikaların yasak faaliyetlerinin önemli bir kısmı, hem Anayasa

dan, hem de yeni Sendikalar Kanunundan kaynaklanmaktadır. Gerçekten, 
Anayasamızın 14. maddesinde yer alan "temel hak ve özgürlüklerin kötü
ye kullanılmasına" ilişkin yasaklar ile 52. maddesinde yer alan "sendikal 
faaliyetin" sınırlanmasına ilişkin yasaklar, Sendikalar Kanununda da ay
rıntılı bir şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır (Md. 37). Şimdi bu yasak
lan "genel yasaklar" ve "siyasi yasaklar" başlıklan altında inceleyelim.

Genel Yasaklar
Sendikalar Kanunumuz, "Sendika ve konfederasyonların T.C. Ana

yasasının 14. maddesindeki yasaklara aykm hareket edemeyecekleri gibi; 
yönetim ve işleyişlerinin de Anayasada belirtilen Cumhuriyetin nitelikle
rine ve demokratik esaslara aykm olamayacağını" hükme bağlamıştır 
(Md. 37/1). Öyleyse herşeyden önce sendikalar ve konfederasyonlar, 
"Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 
Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek; temel hak ve 
özgürlükleri yok etmek; Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetil
mesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini 
sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhan
gi bir yolda bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak 
amacıyla" faaliyette bulunamayacaklardır (Any. Md. 14).

Sonra, sendika ve konfederasyonların yönetim ve işleyişlerinin 
"Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara" aykırı olamayacağı 
belirtilmiştir. Anayasada belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri şöyle sıra
lanmıştır: "Toplum huzuru, ulusal dayanışma ve adalet anlayışına daya
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nan; insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devleti" (Any. Md. 2). Görüldüğü gibi, organları
nın kuruluşu ile üyelerinin belirlenmesini bir üst makamın "atama esası
na" değil ve fakat "seçim esasına" dayandıran; seçimlerde düşüncelerin 
serbestçe açkılanması ve muhalefet unsuruna yer verilmesi gibi hususları 
içeren "demokratik esaslar", Cumhuriyetin nitelikleri arasında bir kere 
daha vurgulanmıştır. İşte, sendika ve konfederasyonlar, yönetim ve işle
yişlerinde bu niteliklere ve esaslara aykırı hareket edemeyeceklerdir.

Nihayet sendikalar, Anayasamızın 52. maddesinde doğrudan atıfta 
bulunan 13. maddeye de aykırı hareket edemeyeceklerdir. Buna göre, 
sendikalar, "milli egemenliğin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel 
asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması ama
cına" aykın faaliyette bulunamayacaklardır (Any. Md. 52 ve 13). Bütün 
bu amaçlara aykın hareketler Anayasa suçu sayılacak, harekete katılanlar 
ile tahrik ve teşvik edenler cezalandmlacakları gibi, sendika veya konfe
derasyonun kapatılması yoluna da gidilebilecektir.

Siyasi Yasaklar
Anayasa ve Sendikalar Kanununda öngörülen önemli bir yenilik, 

sendika ve konfederasyonlann siyasi faaliyetlerine ilişkin yasaklamalar
dır. Gerçekten, Anayasada olduğu gibi (Md. 52) Sendikalar Kanununda 
da siyasi faaliyetlerle ilgili yasaklamalar aynntılı bir şekilde düzenlenmiş 
bulunmaktadır (Md. 37/2, 3, 4). Buna göre, sendika ve konfederasyonlar 
siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyette bulunamazlar, siyasi partilerle 
ilişki kuramaz ve işbirliği yapamazlar ve bunlarla hiçbir konuda, hiçbir 
şekilde müşterek hareket edemezler, siyasi partilerden destek göremezler 
ve onlara destek olamazlar, bunlardan bağış ve yardım alamazlar ve bun
lara bağış ve yardımda bulunamazlar, bir siyasi partinin adını, amblem 
veya işaretlerini kullanamazlar (Md. 37/2).

Bundan başka, sendika ve konfederasyonlar derneklerle, kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşlan ve vakıflarla siyasi amaçla ortak ha
reket edemezler (Md. 37/2). Bunun gibi; kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ve bunlann üst kuruluşlan organlannın seçimlerinde aday 
gösteremezler ve belirli adaylann leh ve aleyhlerinde faaliyette buluna
mazlar ve propaganda yapamazlar (Md. 39/1). Bununla birlikte, siyaset 
ve seçimlerde propaganda dışında, sendika ve konfederasyonlann bu ku
ruluşlar ile ortak amaçlarla hareket etmeleri; örneğin, tabipler odası ile 
"işçi sağlığı ve iş güvenliği" seminerleri düzenlemeleri, kuşkusuz müm
kün olacaktır.

Nihayet, sendika veya konfederasyonlann yöneticilerinin, bir siyasi 
partinin yönetim organlanndan herhangi birinde görev almalan halinde, 
bu göreve geldikleri andan itibaren sendika ve konfederasyonlardaki gö
revleri kendiliğinden sona erecektir (Md. 37/3). Buna karşılık, mahalli ve
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genel seçimlerde aday olanların sendika ve konfederasyon organlarındaki 
görevleri, "adaylık süresince askıda" kalacaktır. Seçilmeleri halinde ise, 
görevleri son bulacaktır (Md. 37/4).

Görüldüğü gibi, yeni Sendikalar Kanununda eskisine nazaran getiri
len en büyük yeniliklerden biri, siyasi yasaklamalarla ilgilidir. Yeni Ka
nunda oldukça genişletilen bu yasakların sınırını ne çizecektir? Asgari 
ücretin y.ükseltilmesni isteyen bir sendika başkanının bu beyanatı, hükü
metin ücret politikasına aykırı düştüğü gerekçesi ile "siyasi" sayılacak 
mıdır? Kanunumuz geçmişte iktidarlardan gelen bu türlü kötüye kullan
maların önüne geçmek için, çok önemli bir hükmü 37'nci maddeye dahil 
etmiştir. Buna göre, "sendika ve konfederasyonların üyelerinin münhası
ran ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerinin korunması ve gelişitirilme- 
si amacıyla yapacakları faaliyetler ve açıklamalar siyasi faaliyet sayıl
maz" (3449 sayılı yasayla değişik Md. 37/2). Öyleyse, sendika ve konfe
derasyonların ücretler, istihdam, sosyal güvenlik, milli gelir dağılımı ve 
benzeri konularda görüş bildirmeleri ve toplantılar yapmaları hiçbir şekil
de siyaset sayılmayacaktır.

Diğer Yasaklar
Kanunumuzun öngördüğü faaliyet yasaklarından diğerleri, işçi ve iş

verenlerin karşılıklı ilişkileriyle ticari faaliyetleri üzerinedir. Buna göre, 
işçiler işveren sendikalarına işverenler de işçi sendikalarına üye olamaz
lar (Md. 38/1). Birbirlerini kontrol etmek veya nüfuzu altına almak ama
cıyla yönetim ve faaliyetlerine müdahale edemezler ve bu yolda tahrik ve 
teşvikte bulunamazlar (Md. 38/2). Bunun gibi, sendika ve konfederas
yonlar ticaretle uğraşamazlar ve elde ettikleri gelirleri üyeleri ve mensup
lan arasında dağıtamazlar. Ancak, grev ve lokavt süresince tüzüklerine 
göre üyelerine yapacaklan yardımlar, bu hükmün dışında tutulmuştur 
(Md. 39/2,3).

SENDİKALARIN GELİR VE GİDERLERİNE 
İLİŞKİN YENİLİKLER

Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri
Sendika ve konfederasyonlann gelirleri, kanunumuzda şu şekilde 

belirlenmiştir: Üyelik ve dayanışma aidatlan; eğlence ve konser gibi faa
liyetlerden sağlanan gelirler; mal varlığı gelirleri ile mal varlığının devir, 
temlik ve satışlanndan doğan kazançlar; ve nihayet bağışlar. Gerçekten, 
Kanunda kural olarak sendikalann "bağış" kabul etmeleri yasaklanma
mıştır. Ancak, bazı kamu idare, kurum, kuruluş ve bankalannm sendika
lara mali y-ardım ve bağışta bulunmalan ve sendikalann da bu mali yar
dım ve bağışlan kabul etmeleri yasaklanmıştır (Md. 40/2).

Bunun gibi, sendika ve konfederasyonlar kendilerini veya Türkiye 
Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlardan başka dış
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kaynaklardan, Bakanlar Kurulunun izni olmadıkça yardım ve bağış kabul 
edemezler (Md. 40/2). Nihayet, işçi sendika ve konfederasyonları işve
renlerden ve işveren kuruluşlarından, esnaf ve sanatkarlar kuruluşların
dan, derneklerden, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve 
vakıflardan yardım ve bağış alamazlar (Md. 40/3).

Öte yandan; Anayasanın 52 nci maddesine uygun olarak 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunumuz, sendika ve konfederasyonların gelirlerini hangi 
bankalara yatıracaklarına ilişkin bir hüküm de getirmiştir. Buna göre, 
sendika ve konfederasyonlar, "gelirlerini elde ettikleri tarihten itibaren 
otuz gün içinde sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait olan bankalara 
yatırmak zorundadırlar. Mevduata, vadesine göre ticari faiz uygulanır" 
(Md. 43/1). Bununla birlikte, zorunlu giderler için kasalarda tutulacak na
kit mevcudu, sendika ve konfederasyonlara! tüzüklerinde gösterilebile
cektir (Md. 43/2).

Sendika ve Konfederasyonların Giderleri

Kanuna göre, sendika ve konfederasyonlar, "gelirlerini amaçlan ve 
bu konuda gösterilen faaliyetleri dışında kullanamazlar veya bağışlaya
mazlar" (Md. 44/1). Gerçekten de, işçi sendikaları ile konfederasyonları, 
"gelirlerinin en az yüzde beşini üyelerinin mesleki eğitimi ile bilgi ve tec
rübelerini arttırmak için kullanmak zorundadırlar" (MD. 44/2). Bununla 
birlikte "demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ile malzeme envanter def
terine kayıt edilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem görmez" 
(Md. 44/3). Nihayet, sendika ve konfederasyonlar, üyeleriyle çalıştıkları 
kişiler dahil, hiç kimseye borç veremezler (Md. 44/4).

Öte yandan, konfederasyonlar ile sendikalann ve şubelerinin yöne
tim kurulu, üyeleri ile başkanlanna verilecek ücretler her türlü ödenek, 
yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tesbit olunur (Md. 45/1). Ay- 
nca, sendika ve konfederasyon hizmetleri için geçici olarak görevlendiri
leceklere verilecek ücret, gündelik ve yolluklann tavanı da genel kurul 
tarafından tesbit edilir (Md. 45/2). Kişilere ödenen her türlü ücret, günde
lik ve yolluklar, yönetim kurulunun genel kurula sunduğu faaliyet rapo
runda gösterilmek zorundadır (Md. 45/5).

Nihayet, sendika ve konfederasyonların sadece idari değil, gelir ve 
giderleri üzerindeki mali denetim yetkisi de Devlete verilmiştir. Devlet, 
Maliye ve Çalışma Bakanlıkları aracılığıyla, sendika ve konfederasyonla- 
nn yönetim ve işleyişlerini, gelir ve giderlerile bu konuda yetkili organ
larca alınan kararları, kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup 
olmadığını ve harcamalann bu kararlara uygunluğunu inceler ve denetler. 
Bu denetim olağan genel kurul dönemi içinde en az bir defa yapılmak zo
rundadır. Gereğinde birden fazla denetim de yapılabilir. Denetim sırasın
da, denetim elemanlannca istenecek her türlü defter, belge ve yazıların 
yöneticiler tarafından gösterilmesi ve verilmesi zorunludur. Aynca, diğer
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gerçek ve tüzel kişiler de bu Kanun kapsamındaki kuruluşlarla yaptıkları 
işlemlerle ilgili olarak denetim elemanlarınca istenecek bilgi ve belgeleri 
göstermek veya vermek zorundadır (3449 sayılı yasayla değişik Md. 47).

Başkan ve Yöneticilerin Mal Bildirimi
Kanunumuz, konfederasyon ile sendika ve sendika şubelerinin baş- 

kanlan ve yöneticilerinin, "göreve seçildikten sonra üç ay içinde" kendi
lerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığı bildirimini 
"notere vermek" zorunda olduğunu hükme bağlamıştır (Md. 42/1). Ayrı
ca, bu bildirimin verildiğini gösteren noterlikten alınacak belgeler, kuru
luşun denetçilerine verilecektir. Denetçiler, belgelerin yazıldığı yönetim 
kurulu karar defterinin özel sayfasını da imza edeceklerdir.

Bununla birlikte, Kanunumuzun uygulanmasında yönetim ve dene
tim kurulu üyeleri "yönetici" sıfatını taşıdıklarından (Md. 9/7); başkan ve 
yönetim kurulu üyelerinden başka, denetim kurulu üyeleri veya denetçi
ler de mal bildiriminde bulunmak zorunda kalacaklardır. Halbuki, mal 
bildirimiyle ilgili noterlikten alınan belgeler denetçilere verildiğinden, 
denetçiler kendi kendilerini denetlemek durumunda kalacaklardır. Bu
nun, uygun bir çözüm yolu olmadığına kuşku yoktur.

Öte yandan, mal bildiriminde bulunan kişiler, görev süreleri sonun
da yeniden seçilseler bile, yukarıdaki esaslara göre yine bildirimde bu
lunmak zorundadırlar. Bununla birlikte, aynı görev süresi için mal bildi
rimleri sadece bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Görevi sona eren 
yöneticilerin mal bildirimleri, görevin sona ermesinden başlayarak beş 
yıl süreyle noterde saklanır (Md. 42/3,4).

Nihayet, kanunun getirdiği mal bildirimine ilişkin zorunluluğa uy
mayan konfederasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri
nin bu sıfatlan, bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle so
na erer (Md. 42/2). Öyleyse, bildirim süresinin üç ay olduğu gözönünde 
tutulacak olursa, yöneticilik sıfatı dördüncü ayın bitiminde sona erecek 
demektir.

SENDİKALARIN FAALİYETİNİN DURDURULMASINA 
VE KAPATILMASINA İLİŞKİN YENİLİKLER

Sendikaların Faaliyetlerinin Durdurulması
Kanuna göre, sendikalann faaliyetlerinin durdurulması genel olarak 

üç halde mümkün olmaktadır. Bunlardan birincisi, sendikalann kurulu
şuyla ilgilidir. Gerçekten, sendikanın "kuruluşu sırasında kanuna aykın- 
lık veya eksiklik sebebiyle" ilgili bakanlık veya valilikçe başvurulması 
halinde, görevli yerel mahkeme gerekli gördüğü takdirde, kuruculan da 
dinleyerek üç işgünü içinde sendika veya konfederasyonun faaliyetinin 
durdurulmasına karar verebilecektir. Mahkeme, Kanuna aykınlığın veya
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eksikliğin giderilmesi için, en çok altmış güne kadar bir süre de verebilir. 
Verilen süre içinde, tüzük ve belgelerin kanuna uygun hale getirilmesi 
üzerine mahkeme durdurma kararını kaldırır. Aksi halde, tüzük ve belge
ler kanuna uygun hale getirilmemişse, mahkeme sendika ve konfederas
yonun kapatılmasına karar verir. Bu karar kesindir. Temyiz edilemez.

Sendika ve konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 
ikinci hal, bu kuruluşların dış kaynaklardan Bakanlar Kurulunun iznini 
almadan yardım ve bağış kabul etmeleridir. Bilindiği gibi, sendika ve 
konfederasyonların gerek kendilerinin, gerekse Türkiye'nin üyesi bulun
duğu Uluslararası kuruluşlardan yardım ve bağış kabul etmesi Bakanlar 
Kurulunun iznine bağlı değildir. Bu kuruluşların dışında kalan kaynaklar
dan yardım ve bağış alınması Bakanlar Kurulunun iznine tabidir (Md. 40/
3). İşte, böyle bir izin almadan yukarıdaki kuruluşlar dışında yardım alın
ması halinde, üyelerden birinin veya Valinin veya Çalışma Bakanlığının 
başvurması üzerine, iş davalarına bakmakla görevli mahkeme sendika ve 
konfederasyonun faaliyetini üç aydan altı aya kadar durdurur. Alınan yar
dım veya bağış da hâzineye intikal ettirilir (Md. 56/1).

Nihayet, faaliyetin durdurulmasını gerektiren üçüncü hal sendika şu
beleri veya konfederasyon organlarından kanunun beşinci maddesinde 
(kurucularla ilgili olarak) sayılan suçlardan biriyle mahkum olmuş bir ki
şiye görev verilmesi üzerine ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de böyle bir 
durumu tespit eden valilik veya Çalışma Bakanlığı, sayılan suçlardan bi
riyle mahkum olmuş kişinin görevine son verilmesini, sendika veya kon
federasyona bildirir. Bildirimi takip eden beş işgünü içinde sendika veya 
konfederasyonca bu kişinin görevine son verilir. Aksi halde, sendika ve
ya konfederasyonun faaliyeti altı aydan bir yıla kadar durdurulur ve yö
neticilerin görevlerine son verilir. Sendika veya konfederasyonun tekrar 
faaliyete geçebilmesi, kanun hükümlerine uygun olarak görev verilmesi
ne veya yeniden seçim yapılmasına bağlıdır (Md. 56/2).

SENDİKALARIN KAPATILMASI

Kanunumuza göre sendika ve konfederasyonların kapatılması da 
genel olarak üç halde sözkonusu olmaktadır. Bunlardan ilki, sendika 
veya konfederasyonun, Anayasa ve kanundan kaynaklanan "genel ya
saklara" aykırı hareket etmesi halidir.Gerçekten "devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletini ve Cumhuriyetin 
varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, 
Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir 
sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya din, 
ırk, dil ve mezhep ayrımı yaratmak amaçlan güden veya bu yolda faa
liyette bulunan sendika ve konfederasyonlar, Cumhuriyet Savcısının is
temi üzerine iş davalanna bakmakla görevli mahalli mahkeme karan 
ile kapatılır (Md. 58/1).
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İkinci hal, sendika ve konfederasyonların "Cumhuriyetin nitelikleri
ne ve demokratik esaslara" olduğu kadar "siyasi yasaklara" da aykırı ha
reket etmesi (Md. 37) ve Bakanlar Kurulunun aksi yoldaki kararına rağ
men, uluslararası kuruluşlara üye olması veya üyeliklerini devam ettirme
sidir (Md. 28). Ayrıca, Toplu Iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
73. maddesi uyarınca yasama, yürütme ve yargı organlarının kararlarını 
etkilemek veya protesto etmek amacıyla kanun dışı grev veya lokavt ya
pan sendika ve konfederasyonlar da bu hale dahildir. Bu hallerde "görevli 
ceza mahkemesi" suçluların cezalandırılmasına karar verebileceği gibi, 
sendika ve konfederasyonların kapatılmasına da karar verebilir (Md. 58/
3). Kapatılan sendika ve Konfederasyonların para ve mallan hâzineye in
tikal ettirilir (Md. 46/4).

Nihayet, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin, faaliyet ve gö
revleri sonucunda ve bu faaliyet ve görevleri sebebiyle Türk Ceza Kanu
nunun bazı maddelerinde yazılı suçlardan dolayı mahkum olmalan halin
de de sendika ve konfederasyonun kapatılmasına "Görevli Ceza Mahke
mesi" karar verebilir. Yöneticilerin mahkum olmaları gereken suçlar 
Türk Ceza Kanununun 125, 141, 142, 144, 155, 163, 168, 171, 172, 313 
ve 499/2 maddelerinde yazılı suçlardır. Bunlar dışında kalan herhangi bir 
suçtan mahkumiyet, görevli ceza mahkemesine sendika ve konfederasyo
nu kapatmak yetkisini vermeyecektir (Md. 58/2).

SONUÇ
Görüldüğü gibi, 2821 Sayılı yeni Sendikalar Kanununun 3949 Sayılı 

Yasa değişiklikleriyle birlikte getirdiği birçok olumlu yeniliğe karşılık, 
kamu işletmelerinin ve işyerlerinin özel işveren sendikalanna üye olma
sından sendikaların genel kurul dışındaki zorunlu organlannda görev ala
cak kişilerde aranan niteliklere, sendika üyelik, temsilcilik ve yöneticilik 
teminatlanndan sendikalann siyaset yasağına ve kapatılmalarına kadar 
bir dizi sorun askıda kalmaktadır. Üstelik bunlara, Kanunda hiç değinil
meyen "memur sendikaları" sorununu da eklemek gerekmektedir. Ülke
mizin uluslararası standartların gerisinde kalmasına yol açan bütün bu so
runlar, aslında yıllardan beri tartışılan ve kamuoyunda bilinen sorunlar
dır. Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvurusunu yapmış bir Türkiye'nin 
bu sorunlara da Uluslararası Çalışma Örgütü kararları doğnıltusunda bir 
çözüm bulması kaçınılmaz olacaktır. Çözümün çabukluğu, ülkemizde da
ha özgür ve daha demokratik bir toplum yaratılmasına bir an önce katkı
da bulunacaktır.
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İSVEÇ SENDİKAL HAREKETİ ÜZERİNE NOTLAR *

Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU **

TARİHÇE

Hemen tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, İsveç'te de sendikacılık 
Lonca düzeninin bitimiyle başlar. Bu ülkede işçiler organize olmaya 19. 
yüzyılın ortalarında girişmişler ve ilk sendikayı da 1846 yılında matbaa 
işçileri kurmuştur. Kurulan ilk sendikanın adı "Stockholm Matbaacılar 
Sendika"sıdır. Ancak modem anlamda sendikacılığa adım atış 1870 yılla
rında sözkonusudur. 1870 yılı ile birlikte bu ülkede yoğun işçi hareketleri 
de başlamıştır. Bir yandan grevler birbirini izlerken, öte yandan işçi yar
dımlaşma dernekleri, hatta yeni sendikalar kurulmuştur. Kurulan ilk işçi 
sendikaları ise meslek ilkesine göre örgütlenmişlerdir. Özellikle 1879 yı
lında Sundsvall'deki 6000 kereste işçisinin yaptığı ve ancak askerlerin 
bastırabildiği grev bu dönemin en göze çarpan ve özelliği olan işçi hare
ketlerinden biridir. Çünkü bu grevle birlikte bu ülkede işçide örgütlenme 
bilincinin iyice yeşerdiği kabul edilmektedir.

1880 yıllarına gelindiğinde artık "İsveç Sınıf Hareketi" için yeterli 
koşullar oluşmuştur. Bunun sonucu olarak da 1883 yılında bu ülkede, 
başkent Stockholm'de farklı işçi sendikalarının bir araya gelmesiyle "sen
dikalar merkezi komitesi" kurulur. Gerçi bu yıllarda yasalar sendikaların

(*) YAZARIN NOTU
1-30 Haziran 1989 tarihleri arasında İsveç Hükümetince İsveç Enstitüsünün aracılığı ile 
İsveç Endüstri ilişkiler sistemini yakıncn tanımak üzere bu ülkede konuk edildim. İsveç 
Çalışma Yaşamı Kurumu (Arbeits Live Centrum) yaptığı program ile bana İsveç Iş Mah
kemesi yargıçlarından, işveren ve işçi örgütlerinin tepe noktasındaki sendikacılara değin 
bir çokişilerle görüşme ve böylece de İsveç Endüstri ilişkilerindeki kurumlan tanıma ve 
tartışma olanağı sağladı, işte bu notlar bu izlenimlerin kısa ve öz ürünü. Bu programı ger
çekleştiren İsveç Enstitüsüne ve özellikle programı kişisel olarak yönlendiren İsveç Inşaa- 
uşçileri Sendikası Dış İlişkiler Müdiresi sevgili dost Bayan Anita N orrm ark 'a bu fırsattan 
yararlanarak içtenlikle teşekkür ederim.

(**) Yıldız Üniversitesi Öğretim Üyesi.



kurulmasını yasaklamıyordu. Ne varki örgütlenme hakkını yalnızca güçlü 
sendikalar kullanabiliyordu. Yine o dönemde birçok işveren görüşmede 
sendikaları taraf olarak kabul etmemekteydi. İşverenler toplu görüşme 
yerine işçilerle bireysel olarak sözleşme yapmayı yeğliyorlardı. Ayrıca 
çoğu işveren daha da ileri giderek çalışanların örgütlenme hakkına şid
detle karşı çıkıyordu. Özellikle 1880'li yılların sonunda bu ülkede çalı
şanların sendikal örgütlenme sistemlerine karşı yürütülen baskılarda göz
le görülür bir artış olmuştur. İşte bu baskılı ortamda, 1889 yılında İsveç 
Sosyal Demokrat Partisi (SAP) kurulmuştur. Bu partinin kuruluşunda 
işçi örgütleri oldukça etkin bir rol oynamışlardır. Öte yandan Sosyal De
mokrat Partinin kuruluşu işçi sınıfında safların sıklaşmasını sağlamış, iş
çilerin bir "çatı örgüt" altında toplanmasında etkin rol oynamıştır. Bunun 
sonunda SoSyal Demokrat Partisinin rehberliğiyle 1899 yılında İsveç İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (Landes Organisationen i Sverige, LO) 
kurulur. Konfederasyon kurulduğunda 16 ulusal düzeyde sendikayı ve 
37.523 üyeyi kapsamaktaydı. Ayrıca aynı yıllarda İsveç'te bu örgüte üye 
olmayan 27 ulusal düzeyde sendika da faaliyetteydi. LO'nun kuruluşunda 
alınan karar sonucu, sendikalı olan bir işçi doğrudan, kendiliğinden 
SAP'ın da üyesi de olacaktı. Ancak daha sonraki yıllarda bu ilkenin uy
gulanmasında sapmalar olduğu gözlenir.

LO'nun kuruluşuna karşın, İsveç'te işverenlerin baskı eylemlerinde 
gerileme olmamıştır. Örneğin 1899 yılı Norrlan'daki hızar işçilerine karşı 
girişilen uygulama böylesine geniş kapsamlı bir baskının tipik örneğini 
oluşturur. Bu baskılar, aslında 1890-1900 yıllan İsveç Politik Yapısı göz 
önüne alınırsa, doğal olarak kabul edilmektedir. Çünkü 1890 ve onu izle
yen yıllar bu ülkede işçi ve işveren arasındaki çatışmanın en çok sertleşti
ği bir dönem olarak görünmektedir. 1896-1899 yıllan arasında grevlerde 
büyük artış olmuştu ve bu grevlerin büyük bir bölümü de organize grev
lerdir. Yani bu grevlerin çoğunu sendikalar yapmıştır.

Ne varki İsveç Sosyal Politikacılanna göre işçi ve işveren arasındaki 
görüşme ve uzlaşmalann giderek bu dönemde arttığı da bir gerçektir. Bu 
yıllar İsveç'te işverenlerin de örgütlenmeye sıcak baktığı yıllardır. Ger
çekten de işçi sendikalan 1902 yılında "genel oy hakkı" için yaklaşık
100.000 işçinin katıldığı kısa süreli genel grev hakkını kullanınca, buna 
karşı duyulan tepki işverenleri bir çatı altında toplamaya itmiş ve bunlar 
1902 yılında İsveç İşverenler Sendikasını (Svenska Arbetsgi Varefö- 
reningen, SAF) oluşturmuşlardır.

1906 yılı, İsveç endüstri ilişkilerinde köşe taşını oluşturan bir yıldır. 
Çünkü bu yıl, İsveç'in bugün de ayakta olan toplu sözleşme düzenine 
adım attığı yıldır. SAF ile LO 1906 Ekiminde yaptıklan görüşmeler so
nucunda şu ilkelerde anlaşmaya varırlar:

-  SAF artık işçinin örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını kabul et
mektedir;
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-  Buna karşılık LO da işverenin, işçi alımında ve aldığı işçilerin iş
ten çıkarılmasında, işi yönetmede özgür olduğunu yine onun işçi istihda
mında sendikalı işçinin istihdamı ile bağlı olmadığını (kapalı işyeri koşu
lu) onaylar.

Bu anlaşmaya karşılık işveren örgütleri yine de havlu atmak iste
mezler, yitirdikleri kimi haklan yeniden geri alabilmek için işçi örgütleri
ne karşı şiddetli atağa geçerler. Özellikle 1904-1909 yılları arası işveren
lerin küçük anlaşmazlıklarda bile lokavt silahına başvurduklan izlenir. 
Sonuçta İsveç'te 1909 yılında genel lokavt gündeme gelir. Bunun üzerine 
LO genel grev karan alır. Gerçi 1909 genel grevine katılım çok yüksekti. 
Ne var ki 5 hafta süren 300.000 işçiyi kapsayan genel grev LO'ya epeyi 
pahalıya mal olmuştur. Çünkü Demiryolu işçileri gibi kimi önemli grup
lar genel greve katılmayı reddettiler. Yine genel grevin işletmeler üzerin
deki etkisi amaçlanan düzeye ulaşamadı, işletmeler özellikle limanlarda 
çalıştırdıklan grev kinci' işçilerin yardımı ile stoklanndaki mallan satma
ya devam ettiler. Yani 1909 genel grevi İsveç'te sendikal hareketin yenil
gisi ile sonuçlandı ve bu grev ile LO örgüt olarak yıllardır izini silemeye- 
ceği güç yitikliğine uğradı.

Öte yandan en azından bu ülkede işverenler uzun bir süre çalışma ya
şamında kimi avantajlan ele geçirdiler. Endüstri ilişkilerindeki dengesizlik 
1920'li yıllara değin sürmüştür. 1920 yılında Merkezi Tahkim Kurulu, 
1929'da İş Mahkemeleri ilkesi getirerek devlet bir ölçüde çarpık konumda 
olan endüstri ilişkilerine çalışanlar lehine müdahale eder. Hatta biraz daha 
ileri bir adım atarak, 1928 tarihinde yürürlüğe sokulan Toplu İş Sözleşmesi 
yasası ile işçi haklan alabildiğine genişletilir. Aynca 1936 yılında örgüt
lenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Yasası ile çalışanlann bu haklan da güven
ce altına alınır. Bu yeni düzenlemelerinin yansımasıdır ki İsveç işverenleri 
bağnaz tavırlanndan geri çekilirler. Diyaloğa açık kapı bırakırlar. Bunun 
sonucu LO ve SAF iki yıl süreyle merkezi düzeyde yürüttükleri çetin pa
zarlıklar ile 1938 yılında Saltsjöbnden'de bir anlaşma imzalarlar.

İmzalanan ve Toplumsal Anlaşma diye bilinen bu anlaşma ile yine 
ülkede sendikal harekete yeni bir yön kazandmlır. Bu anlaşmada toplu 
pazarlık ve iş uyuşmazlığına ilişkin taraflann uyması gerekli genel ilkele
re yer verilmiştir. Aynca sendikanın sürekli izin ve işten çıkarma durum- 
lannda işverenle görüşme hakkı ana sözleşme kapsamına alınmıştır. Ne 
varki sendikal etkinlik konusunda 1938 toplumsal anlaşmasında da her
hangi bir güvence verilmemekteydi.

Öte yandan 1930'lu yıllar İsveç'te hizmet sektöründe çalışanlann 
LO'dan bağımsız olarak örgütlenmeye başladığı yıllardır. 1931 yılında 
hizmet sektöründe örgütlü 8 sendika biraraya gelmiş DACO'yu kurmuş
lardır. Yine 1941 yılında 8 memur sendikası da bir federasyon kurdu. İşte 
bu iki federasyon 1944'de birlikte bir üst kuruluş olarak İsveç hizmet sek
törü çalışanlan ve memur sendikalan konfederasyonu, TCO'yu 
(Tjanstemannens Centra Lorganisation) oluşturmuşlardır. Kurulduğu
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yıllarda TCO, 157 bin üyeye sahipti. İsveç'te bu üye ile de beyaz yakalı 
işçilerin o tarihte %  30'unu örgütlemiş konumdaydı.

Bu örgütlerden başka 1947 yılında İsveç akademisyenleri İsveçli 
Akademikler Örgütünü (Sveriges Akademiken Centralorganisation, 
ŞACO) kurmuşlardır. Bu örgüt daha sonra 1975 yılında İsveç Memurları 
Örgütü SR ile SACO/SR federasyonu çatısı altında birleşmiştir.

1940 sonrasında İsveç Endüstri İlişkilerinde uzun yıllar hatta denile
bilir ki 1979'lu yıllara değin süren büyük ölçüde 1938 toplumsal anlaş
masının sağladığı "çalışma piyasasının özgürlüğü" uygulaması egemen 
olmuştur. Bu uygulamanın odak noktası ise çalışma piyasasının tarafları
nın çalışma ilişkilerini özgürce düzenlemeleri oluşturur. Bu uygulamada 
işveren-işçi örgütleri iş ilişkileri alanında ye işçi-işveren ilişkilerinde her 
türlü yasal müdahalelerin karşısmdadırlar. İsveç Yasama organı da bu an
layışa uzun yıllar saygı göstermiştir. Gerçekten bu 1940-1970 yıllan ara
sında iş piyasası taraflannın kendi ilişkilerini toplu iş sözleşmeleri aracı
lığıyla özgürce düzenlediğine ve bu duruma İsveç yasama organınca mü
dahale edilmediğine tanık olunur.

Mesleki eğitimden, iş güvencesine, işçinin işyerinde yönetime katıl
masından, işçi eğitimine kadar düzenlemeleri de içeren o günkü toplu 
sözleşmelerin oluşturduğu bu düzenin ve bunun sağladığı çalışma banşı- 
nın bugünün güçlü İsveç ekonomisinin temel taşını oluşturduğu kabul 
edilmektedir.

Bununla birlikte 1970'li yıllardaki dünyayı sarsan petrol krizinde İs
veç de payını almıştır. Doğaldır ki İsveç çalışma yaşamı da bundan etki
lenmiştir. Böylece bu ülkede ekonomik kriz "çalışma piyasası özgürlüğü" 
uygulamasını bırakmak konusunda etkili olmuştur.. Kaldı ki o yıllarda 
sanayinin getirdiği yeni oluşumlar İsveç sendikalannı, İsveç iş mevzua
tında köklü değişikliklerin yapılmasını istemeye zorlamaktaydı. Bunun 
sonucudur ki 1970 sonrasında İsveç çalışma yaşamı başdöndürücü bir ya
sama faaliyeti ile karşı karşıya kalmış ve yaklaşık 30 kadar yasa yürürlü
ğe sokulmuştur.

Bugünkü İsveç'te, iş mevzuatı Endüstri İlişkilerinin hemen hemen 
tüm alanını kapsamaktadır. Ancak herşeye karşın mevzuat çalışma piya
sası taraflannın özerkliğine saygılıdır. Çünkü mevzuat genel hükümleri 
içermekte, aynntılı düzenlemeler yine çalışma piyasası taraflannın insi- 
yatifleri altındadır. Yani İsveç Endüstri İlişkilerinde toplu iş sözleşmeleri 
yine de bugün çalışma yaşamında izlenecek yolu genel olarak belirleyen 
ve ideolojiyi saptayan mevzuat yanında günlük işlemlere ilişkin hüküm
ler topluluğu olarak önemli rol oynamaya devam etmektedir. '

İSVEÇ'TE SENDİKALAŞMA İLKESİ
İsveç'te LO'ya bağlı sendikalann tamamına yakını işkolu ilkesine 

göre kurulmuşlardır. Ancak aynı konfederasyonun çatısı altında yer alan
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inşaat işçileri sendikasında mesleğe göre sendikalaşmış örgütlere de rast
lanır. Yine SACO/SR işçi örgütü ile TCO örgütüne bağlı kimi işçi sendi
kaları meslek ilkesine dayalı örgütlerdir.

ÖRGÜTLENME HAKKI
İsveç'te mavi yakalı-beyaz yakalı işçiler geleneksel olarak kendileri

ne öz örgütler oluşturmuşlardır. Hatta beyaz yakalı işçiler içinde bile hiz
met sektöründe çalışanlar ile memurların farklı örgütlerin içinde yer aldı
ğı görülür. Demek oluyor ki işçi grupları arasındaki ayırım bu ülkede 
sendikal hareketin bünyesi bakımından belirleyici rol oynamaktadır. An
cak o örgütlenmenin bu şekilde olması, işçi ve memur sendikaları arasın
da uyumun ve dayanışmanın olmadığı anlamına gelmemelidir. Çünkü İs
veç'te işçi-memur sendikaları arasında sürekli bir dayanışma ve yardım 
anlayışı egemendir.

İsveç'te sendikaların kuruluşu ve işleyişi ile ilgili herhangi bir yasa 
yoktur. Bu nedenledir ki sendika kurabilmek için yerine getirilmesi ge
rekli koşullar da oldukça azdır. Ancak bu ülkede örgütlenme özgürlüğü 
1976 yasası ile güvence altındadır. Bu özellikten kamu sektörü, özel sek
tör çalışanları fark gözetmeksizin yararlanırlar. Örgütlenme hakkı şu un
surlardan oluşmaktadır: Sendika kurma hakkı, sendikaya katılma ve işçi 
veya işveren mesleki örgütü üyesi olma hakkı ve son olarak sendika için 
faaliyette bulunma hakkı. Karşı tarafın bu haklara müdahalesi, İsveç hu
kuk mevzuatında örgütlenme hakkına tecavüz olarak kabul edilir. Bu du
rumda bu haklara müdahale edenin mali yada cezai yönden zararı öde
mek zorunluluğu vardır.

Sendikaya üye olmada çalışanlar tamamen özgürdürler. Kapalı işye
ri koşulunun (closed shops) İsveç iş hukukunda ilke olarak uygulaması 
yoktur.

İsveç'te hem işçiler hem de işçiler arasında örgütleşme oranı yüksek
tir. Bu ülkede 8.4 milyon nüfusun 4.4 milyonu, hizmet görerek (bağımlı 
iş) yada eser meydana getirerek (bağımsız iş) çalışanları oluşturur. Bu 
oran % 52'lik bir orandır ve bu çalışan nüfusun %  75'ten fazlası örgütlü
dür.

Bu ülkede memurlar ile hizmet sektöründe çalışan ve mavi yakalı iş
çi sendikaları, ayrı ayrı üç üst kuruluşun çatısı altında toplanmışlardır.

İsveç'teki mavi yakalı işçilerin % 90'ının örgütlendiği LO, bu üst ku
ruluşlardan en büyüğüdür ve 2,3 milyon üyesi vardır. Bu üyelerden 1,8 
milyonu aktif işçidir. 1200 yerel örgüt, 12.000 işyeri grubunun oluşturdu
ğu 24 üye sendikasıyla LO toplu sözleşme dışında kuruluşun ideolojik 
amacını şöyle belirlemektedir: LO politik, toplumsal ve ekonomik demok
rasi temelinde toplumun ilerici reformlar ile dönüştürülmesi için çalışır...

Saç, teneke, tarım, orman, kuaför, maden, boyama işçilerinden bele
diye, metal, inşaat, ticaret, ağaç, ulaşım, basım, kâğıt, tekstil, otel, lokan
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ta, sigorta, devlet ve gıda, orman işçi sendikalarına kadar çalışanların ör
gütlendiği sendikaları bünyesinde toplayan LO üyesi sendikaların üyeleri 
örgütlerine ortalama sanayi işçisi ücretinin yaklaşık % 1.45 kadar bir 
ödenti öderler.

İsveç'te 1.300.000 üyesiyle TCO ikinci büyük üst kuruluştur. İsveç 
hizmet sektöründe çalışanları ile memurlarını örgütleyen TCO'nun 20 
üye sendikası vardır. Memurlar ile beyaz yakalı işçilerin %  75'i bu örgüt
te bir araya gelmiştir. Ayrıca TCO üyelerinin %  49’u özel sektörde, % 
24'ü devlet sektöründe, % 27'si ise yerel yönetimlerde çalışmaktadır.

Sendikal demokrasi sorununa özel bir önem veren TCO, siyasi parti
ler karşısında LO'nun tersine bağımsız bir politika sürdürmektedir. Oysa 
LO ile İsveç Sosyal Demokrat Partisi arasında organik ilişkilerden ve 
karşılıklı etkileşimden söz edilir. Konfederasyon üyesi sendikalar çoğun
luk karan ile birey üyeler de kendi özgür iradeleri ile İsveç Sosyal De
mokrat Partisi üyesi olabilirler.

Bugün çok sayıda LO temsilcisi Sosyal Demokrat Parti üyesidir ve 
bu partiden yerel yönetimlere ve İsveç Parlamentosuna üye seçilmişler
dir.

TCO "Sendikal Demokrasi" ilkesine özellikle önem vermektedir. 
Bunun içindir ki "sendikal iktidar piramidini tersine çeviriyoruz" sloganı 
ile bölgesel ve yerel örgütlerine çalışmalannda oldukça özerk davranma 
olanağı yaratmıştır.

İsveç'te çalışanlann örgütlendiği üçüncü büyük üst kuruluş SACO/ 
SR'dır. Yüksek öğredm görmüş akademisyenlerin, doktorlann, avukatla- 
nn, mühendislerin, ihtiyat subaylann örgütlendikleri bu üst örgüt 25 sen
dikadan oluşur. Bu örgüt meslek ilkesine göre kurulmuştur. Yaklaşık
280.000 üyesi vardır.

Bu ülkede sendikalann örgütlenme modeli değişiktir. Ancak genel
likle sendikalar benzer yapısal özelliği gösterirler. Bu yapısal özelliğin 
dayandığı temel ilkeye göre,'örgütün eşgüdümünü sağlayacak bir merkez 
kuruluşu, birkaç merkez kuruluşu ile işyerlerinden örgütlenmeye başla
yan çalışanların örgütlerinin yerel ve bölgesel düzeydeki şubeleri vardır. 
Bu şubeler belirli bir coğrafik bölgede, sözgelimi herhangi bir yerleşme 
merkezinde tüm maden işkolunda çalışan işçileri bünyesinde toplar. Mer
kez kuruluşu olarak her sendikada yürütme organı olarak genel konsey 
ile yönetim kurulu, karar organı olarak da dört yılda bir toplanan genel 
kurul görev yapar. Aynca sendikalarda şubelerce seçilen ve toplu sözleş
mede danışmanlık görevi yürüten komitelere de yer verilmektedir.

Şubeler kulüpler ve bölümler olmak üzere ikiye aynlır. Doğrudan 
doğruya işyerinde yer alan etkinlikler, kulüplerde görüşülüp karar altına 
alınır. Öte yandan şube bünyesinde toplu sözleşme ile ilgili görüşmeler 
yürütülür, eğitim çalışmalan yapılır.

198



Çalışanların örgütlenmelerinden başka biraz da İsveç'teki işveren ör- 
gütlerindep söz etmek istiyoruz. Bu ülkede özel sektördeki işverenler İs
veç İşveren Sendikalar Birliğine SAF'a bağlıdırlar. Bir işletmenin SAF'a 
üye olabilmesi için, SAF’ı oluşturan 35 işveren örgütünden birinin üyesi 
olması gerekir.

Toplam 1.260.000 (720 bini mavi yakalı, 540 bini beyaz yakalı) işçi 
çalıştıran yaklaşık 43.200 işletme SAF'ın çatısı altındadır.

Bu ülkede bankalar ile gazeteler için Banka Kuruluşları İşveren Ör
gütü ve Gazete Sahipleri Birliği gibi ayrı ayrı örgütler de vardır.

Öte yandan kamu sektöründeki işverenler de örgütlenmişlerdir. Bun
ları şöyle sıralayabiliriz: Devlet İşveren Dairesi, Devlet İşletmeler Görüş
me Örgütü, Belediyeler Birliği, İl Genel Meclisleri Birliği...

TOPLU SÖZLEŞME DÜZENİ
1976 tarihli İsveç yönetime katılma yasasının 26. maddesinde, toplu 

iş sözleşmesi "çalışma koşullarına yada işçi işveren ilişkilerini ilgilendi
ren öteki konulara ilişkin çalışanların örgütü ile işveren veya işveren sen
dikası arasında yapılan yazılı sözleşme" olarak tanımlanır.

Görülüyor ki işveren tarafı bireysel olarak yada bir işveren örgütü 
aracılığıyla toplu sözleşmeye taraf olurken, işçiler adına yalnızca bir ör
güt toplu sözleşme yapmaya ehil olabilmektedir. Ayrıca toplu iş sözleş
meleri yazılı yapılmaktadır.

İsveç'te toplu sözleşme görüşmeleri çeşitli aşamalarda yerel, işkolu ve 
ulusal düzeyde bağıtlanır. Ulusal düzeydeki toplu iş görüşmeleri belirli iş
veren ve LÖ ile TCO'nun toplu iş görüşmeleri "sendika kartelleri" olarak 
adlandırılan kuruluşlar arasında yapılır. Toplu sözleşmenin genel ilkeleri 
işte bu merkezi görüşmelerde (Central Forhandlıng) belirlenir. Söz geli- 
mi özel girişimlerde SAF ile LO, SAF ile PTK, yerel yönetimlerde İsveç 
yerel yönetimler örgütü ve İsveç Kır Konseyleri Federasyonu ile KTK, LO, 
SKAF/SACO/SR, devlet sektöründe ise SAV, TCO-S, LO, SACO/SR ile 
karşı karşıyadırlar. Merkezi görüşme aşamasında, ücret artışı ve çalışma 
koşullarında yapılacak öteki iyileştirmelerle ilgili olanakların tavanı belir
lenir. Tavanın belirlenmesinde toplumun ekonomik gücü göz önünde bu
lundurulur. Taraflar buradan yola çıkarak önerilerini karşılıklı olarak orta
ya koyarlar. LO ile SAF arasında yapılan toplu sözleşmeler bu çerçeve için
de LO'ya bağlı sendikalar ile S A V'a bağlı federasyonlar arasında bağıtlanır.

Bu tür federasyon görüşmelerinde (Forbundforhandlıng) merkezde 
yapılmış olan çerçeve anlaşmanın, belirli bir işkolunda egemen olan ko
şullara uyumu sağlanmaya çalışılır. Burada söz konusu olan, sözleşmenin 
nasıl uygulanacağıdır. Söz gelimi, değişik işçi kümeleri arasında ücret ar
tışının nasıl bölüştürüleceği, bu aşamada ayrıntılı olarak karara bağlanır. 
Bu anlaşmanın yapılmasında taraflar anlaşamaz ise sorunu LO ile SAF 
çözümler..
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Çerçeve sözleşmesi uyarınca federasyonlar tarafından toplu sözleş
me imzalandıktan sonra son olarak bu toplu sözleşme yerel görüşmelerde 
değişik işyerlerindeki işletme yöneticileriyle, atölye kulüpleri arasında 
görüşmeye açılır. İşte bu aşamada toplam ücret artışının değişik kümeler 
ve işçiler arasında kuron olarak nasıl bölüştürüleceği kararlaştırılır. Bu 
aşamaya "sözleşmenin revizyonu" denmektedir. Yerel bir görüşmede çık
maza girilebilir. Bu durumda görüşmeler Federasyon düzeyinde ele alı
nır. Yerel yönetimler işverenleri sendikalarının katıldığı sözleşmeler be
lediyeler ve il genel meclislerince onaylanıncaya değin gerçek anlamda 
toplu iş sözleşmesi niteliğini taşımazlar. Devlet sektöründe ise, SAV gir
diği merkezi toplu sözleşmeleri ilgili devlet otoriteleri adına doğrudan, 
sonradan onay gerekmeksizin bağıtlar.

Toplu iş sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece barış yükümlülüğü söz 
konusudur. Buna göre, taraflar sözleşme hükümlerince değişiklik yap
mak yada bunların belirli bir biçimde yorumlanmasını sağlamak için her
hangi bir zorlayıcı yola başvuramazlar.

Yine İsveç yönetime katılma yasasının 26. maddesi gereği sözleşme
ler ancak sözleşme tarafını hukuken bağlar. Toplu iş sözleşmesi tarafı 
olan sendikaya üye olmayan işçiler sözleşme ile bağlı değillerdir. Ancak 
genelde toplu iş sözleşmelerinin bu işçileri de etkilediği görülür. Çünkü 
toplu sözleşmelerde getirilen hükümlerde, işverenlerin toplu sözleşmeye 
taraf olan sendikaya üye olmayan işçilere toplu sözleşme kapsamına gi
ren işçilerden daha az ücret verilemiyeceği, öteki yararlar bakımından kö
tüleştirici koşullar getirilmeyeceği düzenlenmektedir. Bu bir ölçüde toplu 
sözleşmenin "de facto" üye olmayan işçilere de uygulanmasıdır. Ancak 
aynı çözüm teşmil için de geçerlidir. Gerçekten de İsveç iş hukuku mev
zuatında teşmil düzenlenmemiştir. Ancak yukarıdaki düşüncenin yansı
ması olarak bu ülkede de facto kısmi bir teşmil uygulaması söz konusu
dur. Toplu iş sözleşmesi hükümlerini çiğneyen taraf parasal yada cezai 
nitelikte giderim ödemekle yükümlüdür.

TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI (Endüstriyel Faaliyetler)

Merkezi örgütler, sözgelimi işçiler için LO ve işverenler için SAF, 
toplu sözleşmenin genel çerçevesini oluşturma görüşmelerinde anlaşma
ya varamaz iseler uyuşmazlık tutanakla belirlenir ve durum bir hafta için
de Arabuluculuk Kurumuna bildirilir. Yönetime katılma yasasında yasal 
dayanağını bulan ve bir kamu kurumu olan Arabuluculuk Kurumu bunun 
üzerine tarafları anlaştırmak üzere bir hafta içinde arabulucu yada arabu
lucular atar. Önerilen kişi veya kişileri tarafların reddetmesi mümkündür. 
Arabulucular kurumca çeşitli kuruluşlardan formel olarak belirlenirler. 
Arabulucu atamada kişinin sosyal konumuna, güvenilirliğine, yeteneğine 
bakılır. Genelde valiler, devlet işletmelerinden genel müdürler, Sayıştay- 
dan üyeler arabulucu olarak seçilirler. Ayrıca bu kişilerin eğitiminde hu
kuk eğitimi ağır basmaktadır. Arabuluculuk kurumunun finansmanı, tüm
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giderleri hükümetçe karşılanır. Kurum her arabulucuya, arabuluculuk üc
reti olarak günde yaklaşık 1000 İsveç Kronu ödemektedir.

Arabulucular herhangi bir süreye bağlı olmaksızın sorunu çözmeye 
çalışırlar. Arabulucu bilgi isterse taraflar bunu vermek zorunda değildir. 
Ancak uygulamada taraflar her türlü bilgiyi arabuluculara aktarmaktadır
lar. Arabulucular tüm çalışmaları sonucu taraflar için öneriler hazırlarlar. 
Ancak bu öneriler taraflar için bağlayıcı değildir. Arabulucuların raporla
rı kamuoyuna yansıtılmaz. Arabulucu raporunu taraflara bildirir. Kuruma 
ise yalnızca çalışmalarının özetini sunar.

Arabuluculuk süresi içinde iş uyuşmazlığına gidilebilinir. Büyük 
uyuşmazlıklarda ise çok sayıda arabulucudan oluşan ve bir karar taslağı 
hazırlayan arabulucular komisyonunun atanması söz konusudur. Belirtil
diği üzere arabulucular iş uyuşmazlıklarını erteleyemezler. Ancak taraflar 
arabulucunun önerilerine genellikle uyarak, arabuluculuk faaliyetlerinin 
sonuna değin bildirilmiş, başlamamış eylemlerini etkileyebilirler.

İsveç'te 1800 yılından bu yana tartışılan Arabuluculuk Kurumuna ilk 
başvuru 1906 yılında yapılmıştır. Arabuluculuğun bu ülkede yıllara göre 
artan yada eksilen faaliyetleri vardır. Ancak özellikle son yıllarda emek 
piyasasında artan gerilim sonucudur ki bu Kuruma sık başvurulduğu göz
lenmektedir.

Arabuluculuk kurumu tarafların anlaşmasını sağlayamazsa taraflar iş 
mücadelesi silahlarına başvurabilirler. İsveç iş hukuku mevzuatında grev 
ve lokavt Anayasada hak olarak düzenlenmiştir. (Any. Kısım 2, s. 17). 
Bununla beraber bu ülkede yine Anayasaya göre grev ve lokavta yasalar 
yada sözleşmelerle sınır getirilebilecektir.

İş mücadelesine kimler karar verebilir?lsveç mevzuatına göre gre
ve ancak kuruluşlarca karar verilirse gidilebilir. Bireysel çalışanların 
başvurdukları greve "wildcet action" vahşi grev denir ve yasadışıdır. İş 
mücadelesine gitmede bir işveren kuruluşuna üye işverenler için de ay
nı ilke geçerlidir. Ancak herhangi bir örgüte üye olmayan işverenin lo
kavta başvurması yasaldır. İster çalışanın örgütü olsun, ister işveren ör
gütü olsun iş mücadelesine karar vereceği zaman, Ortaklaşa Düzenleme 
Yasasının 41. maddesine göre, bu karar bu örgütlerin tüzüğüne göre alı
nır. Örneğin sendika tüzüklerinde grev oylaması öngörülebilir. Hatta ki
mi tüzüklerde oylamanın yanısıra sendika yönetim kurulu kararı da 
aranmaktadır.

İsveç İş Hukuku Mevzuatında çıkar uyuşmazlıklarında iş mücadele
sine başvurma hakkı söz konusu iken, hak uyuşmazlıklarında greve yada 
lokavta gidilmez. Hak uyuşmazlıklarının çözüm yeri yargıdır.

Hangi taraf iş mücadelesine başvuracaksa, karşı tarafa yedi gün ön
cesinden ihbarda bulunur. Bu ihbarda iş mücadelesine gitmenin nedenle
rini ve çerçevesini belirtmek zorundadır. 1976 tarihli Ortak Düzenleme 
Yasası iş mücadeleleri olarak "iş bırakma (grev), iş kapatımı (lokavt),
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nokta grevi, boykot, fazla çalışmayı reddetme de olduğu gibi çalışmanın 
aksatılması, sempati grevi yada lokavtı veya bunlarla örneklenebilecek 
eylemlerden" söz etmektedir.

Tüm çalışanlar grev hakkından yararlanırlar. O halde işçiler, memur
lar, öteki beyaz yakalı işçiler grev hakkını kullanabilirler. Bununla bera
ber İsveç'te bilinenin aksine memurların bu haktan çok geniş bir şekilde 
yararlandığı söylenemez. Anayasa gereği iş mücadelelerine yasalar yada 
sözleşmelerle sınır getirileceği ilkesinden yararlanılarak yapılan sözleş
melerle kimi memurlara grev hakkı kapatılmıştır. Örneğin 1966 yılında 
TCO-S ile yapılan bir toplu sözleşme ile işvereni (devleti) temsil eden 
memurların greve gidemeyeceği açık hükme bağlanmıştır, bu memurlar 
da teker teker bu anlaşmada sayılmıştır.

İsveç'te iş mücadeleleri, tarafları karşılıklı olarak ilgilendiren bir ko
nuda, karşı tarafa baskı yapma amacı ile yapılırsa caizdir. Ancak bu 
amaçla yapılan bir grevi yada lokavtı destekleyen dayanışma niteliğinde 
yapılan mücadeleler de geçerlidir. Buna karşılık, eğer amaç doğrudan po
litik ise yada amaçta politik unsur ağır basıyorsa bu nitelikteki iş mücade
lelerinin hukuki durumu tartışmalıdır. Buna karşılık, eğer amaç doğrudan 
politik ise yada amaçta politik unsur ağır basıyorsa bu nitelikteki iş mü
cadelelerinin hukuki durumu tartışmalıdır. Bu konuda uygulamada ve 
özellikle iş mahkemesi kararlarında tutarlılığa rastlanmaz. Örneğin 1979 
tarihinde iş mahkemesi kimi grevleri politik bulmasına karşın bunları ya
sal kabul etmiştir.

îş uyuşmazlıklarına müdahale ülke mevzuatında öngörülmemiştir. 
Hukuksal olan iş mücadelesine idari, yargısal müdahale bu ülke mev
zuatına uzaktır. Bununla birlikte Parlamentoya Önemli sosyal çıkarları 
tehlikeye düşüren hareketlere müdahale ve bunları durdurma yetkisi 
veren 1966 yılında genel bir anlaşma yapılmıştır. Parlamento bir işe 
olay çıkınca (ad hoc) karışır. Uygulamaya bakıldığında, İsveç Parla
mentosunun bu yetkisini yalnızca bir kez 1971 yılında kullandığına ta
nık olunur.

Grev süresince çalışan işverenden ücret alamaz. Yasal bir grev sıra
sında çalışanlara sendikası yada LO yardımda bulunur.

Öte yandan yasa dışı greve katılan işçinin hizmet sözleşmesi yalnız
ca bu nedenle sona erdirilmez. Çünkü yasadışı eylemler içinde yer almak 
suç oluşturan sabotaj gibi hareketler dışında, İsveç mevzuatına göre suç 
değildir.

Bir toplu sözleşme yürürlükte olduğu sürece barış yükümlülüğü 
(Fredsplikt) sözkonusudur Buna göre taraflar, sözleşme hükümlerinde 
değişiklik yapamaz veya bunların belirli bir biçimde yorumlanmasına yö
nelik, zorlayıcı yollara gidemezler. Aksi durumda barış yükümlülüğünü 
bozan taraf için işçi başına yaklaşık 200 İsveç Kronu olmak üzere para 
cezası ödeme yaptırımı öngörülmüştür.
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Tablo 1
1961-1985 Yılları Arası İsveç'te Uygulanan Grev ve Lokavtlar

Yıllar 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985

Toplam Olarak 68 215 679 818 573

Tablo 2
tş Bırakma ve İş Kapatma (1976-1986)

Yıllar Yitirilen Gün Sayısı Katılan İşçi Sayısı

1976 6.910 709
1977 105.041 9282
1978 23.035 1999
1979 840 263
1980 4.432.350 718.494
1981 201.964 88.354
1982
1983 35.591 11.911
1984 13.204 1.382
1985 330.495 21.806
1986 677.678 50.544

Tablolardan anlaşılacağı üzere İsveç'te 70'li yılların sonunda liberal 
düşüncenin toplumda iyice kendine yer bulması, yine ekonominin bir ta
kım açmazlara girmesi, kamu sektöründe kısıtlamaların başlamasının ge
tirdiği olumsuz gelişmeler sonucudur ki özellikle 1980 sonrasında taraf
lar arasındaki uyuşmazlıklar artmıştır. Yine de bu ülkede grev ve lokavt, 
çalışma yaşamında kendilerine o denli çok sık başvurulan hukuksal silah
lar değildir.

Bu belirlemenin temelinde ise 1938 yılı toplumsal anlaşması ile 
oluşturulan "çalışma piyasasının özgürlüğü" ilkesi yatmaktadır. Bu il
ke İsveç Endüstri İlişkiler sistemine "barışçı emek piyasası" özelliğini 
kazandırmıştır. Bu özgün özellik "İsveç Modeli" olarak belirtilebilinir. 
Bu modelle uyuşmazlıkların çözümünde son yol olan endüstriyel eylem
ler amaç değildir. Amaç uyuşmazlıklarda çözümün şöyle veya böyle top
lu sözleşme masasında kotarılmasıdır.

Yukarıdaki tabloların bize verdiği bir başka sonuç da, bu ülkelerde 
grev ve lokavt uygulamasının kısa süreli olduğu, işgücü kaybına pek yol 
açmadığıdır. Uygulamadan bilinmektedir ki, uzun süreli uygulaması so
nucu (can sıkan eylem olarak nitelendirilmektedir) işgücü kaybını getiren 
eylemler, özellikle maliyetlerin yüksek olması bunun da ülke ekonomisi
ni etkilemesi nedeniyle sendikalara pek cazip gelmemektedir.

203



YÖNETİME KATILMA YASASI VE SENDİKALAR
1970 sonrası İsveç iş yaşamındaki sorunla!- çözümlerini de berabe

rinde getirdi. Çünkü sorunlar ortaya çıktıkça, gerek siyasi iktidarlarca, 
gerekse endüstri ilişkileri taraflarınca neler yapılması gerektiğine ilişkin 
kararlar alındı. Bunun sonucu 1970’li yıllarda İsveç îş Hukukunda yeni
likler yapıldı. Örneğin 1974 yılı iş güvencesi yasası ile işten atılma zor
laştırıldı. İşveren vekili konumundaki işletme sorumlu genel müdür yada 
müdürlerinin, bir ailenin üyeleri arasında dışarıdan başka biri katılmaya
rak çalışan ücretlilerin, ev hizmetlerinde çalışanların, özel korunmuş iş
yerlerinde çalışanlar ile gençlik yasasına göre çalışanların kapsam dışı bı
rakıldığı bu yasada, çalışanların çalışmış olduğu sürelere göre bildirim
den sonra sözleşmenin sona ermesine ait öneller gösterilmiştir. Ancak 
sözleşmenin feshi için bu sürelere uymak yeterli değildir, ayrıca işvere
nin işten çıkarma hakkını uygulayabilmesi için 1974 tarihli yasaya göre 
nesnel bir temele dayanması da gerekmektedir. İşten çıkarılmada da işve
ren hangi nedenlerle sözkonusu çalışan kişiye ilişkin bir karar aldığını 
yazılı olarak o kişi istediğinde ona bildirmek zorundadır. Bu koşullarda 
işten çıkarılan işçi ihbar önelleri içinde sözleşmeden doğan tüm haklar
dan yararlanır. Ancak yasanın bu hükümleri, işin azalması konumunda 
uygulanmaz.

Aynı yasaya göre çalışanların hizmet sözleşmeleri, çok sınırlandırıl
mış koşullara bağlı olarak da süresiz fesih bildirimi ile sona erdirilir.

Ancak işverenin işten atma hakkını kullanabilmesi için, çalışan kişi
nin işin görülmesinde ağır bir kusurunun ortaya çıkması gerekir. Örneğin 
tahammül edemeyeceği ağır dikkatsizlikler ve kasıtlı davranışlar, işin gö
rülmesindeki ağır kusurlar olarak nitelendirilmektedir.

1974 iş güvencesi yasası içerdiği kimi kurallarla yalnız çalışanların 
değil, sendikaların da gücünü artırmaktadır. Şöyle ki bu yasanın önemli 
bir temel kuralı da, işverenin planladığı önlemleri Yönetime Katılma Ya
sasına (Madbestammandale gen - MBL) göre, sendikayla daha önceden 
görüşmesi yada sendikaya planlanan önlemlere ilişkin önceden uyarıda 
bulunması zorunluğudur.

Öte yandan iş güvencesi yasasına göre kural olarak bir istihdam uz
laşmazlık taraflar arasında kesin bir sonuca bağlanıncaya değin geçerlili
ğini korur. Yani bir süreli fesih bildirimi ile işten çıkarma işlemi, sendi
kaca nesnel bir temelden yoksun olarak nitelendirildiğinde, istihdam gö
rüşme yoluyla ya da iş mahkemesi karan ile kesin bir sonuca bağlamnca- 
ya değin geçerliliğini sürdürür. Aynı kural süresiz fesih bildiriminde de 
söz konusudur, bu durumda işten atılan kişi yada sendikası iş mahkeme
sine başvurarak uzlaşmazlık süresi içinde istihdamın devamı yönünde ka
rar aldırabilirler.

Eğer iş mahkemesi işten çıkarma kararını geçersiz bulursa, iş güven
cesi yasasına göre söz konusu kişinin istihdamı herhangi bir değişiklik
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olmaksızın, daha önceki koşullan ile devam eder. Kaldı ki işveren iş gü
vencesi yasasının kurallarına uymadığında giderim ödemek zorundadır. 
Hem çalışanlar hem de sendika giderim alma hakkını kazanırlar. Aynı 
kural sözleşmeyi haksız fesh eden çalışanlar için de geçerlidir.

1970 yılı ile başlayan İsveç iş hukukunda reform olarak görülen ko- 
difikasyon hareketinden bir ötekisi de Yönetime Katılma Yasasıdır. 1976 
tarihli Yönetime Katılma Yasası sendikal örgütlere işyerinde alınacak 
önemli kararlara katılma hakkı verir. Aşağıda belirtilen durumlarda işve
ren karar almadan önce sendikayla "öngörüşme" denilen görüşme yap
mak zorundadır:

-  İşin azalması sonucu uygulanması düşünülen işten çıkarmalarda;
-  Süreli izne çıkarmalarda;
-  Süreli izinden sonra, yeniden işe başlanılmasında;
-  işe alınmada öncelik hakkı olan bir kimse yerine, yeni bir kimse

nin istihdamında veya işe alınmada öncelik hakkı olan birden faz
la çalışan içinde kimin işe alınacağının belirlenmesi gündeme gel
diğinde.

Bu konularda "görüşme borcu altında bulunan taraf görüşme masası
na oturacak ve gerekiyorsa görüşmelerin ilgili bulunduğu konunun çözü
müne ilişkin benimsenebilir önerilerini ortaya koyacaktır" (MBL Yasası 
Md. 15). Görüşmeler sonucu ortak karara varılırsa ön görüşmelerde ama
ca varılmış demektir. Anlaşma olmaz ise, o durumda karan yine işveren 
verecektir. Bu karar kesin ve bağlayıcıdır. Öngörüşme ilkece toplu söz
leşme tarafı olarak sendikaya tanınmıştır. Zaten sendikalaşmamış çalışan- 
lann sınırlı bile olsa herhangi bir öngörüşme hakkı yoktur.

Yönetime katılma yasası sendikaya, işletmenin ekonomik durumunu 
gözden geçirme ve üretimin gelişmesi üzerine bilgiler alma hakkını da 
vermektedir. (Md. 19.). işveren toplu sözleşme yanı olan sendikaya ver
diği bilgilerin değerlendirilmesini yaparken bir ölçüde yardımcı olmak 
zorundadır.

1976 tarihli yasaya göre, işletmelerin yönetim kurullarında sendika 
temsilcileri de bulunacaktır. Yasada yönetim kurulunda sendikaya 2 üye 
ile temsil hakkı verilmiştir. Ancak bu konuda kimi koşullann yerine geti
rilmesi zorunludur. Bunlardan biri de şirketin en az 25 kişiyi istihdamı 
koşuludur, işçi temsilcileri yönetim kurullarında azınlıktadır. Veto yetki
leri söz konusu değildir.

İsveç'te çalışanlann örgütlü olmasının bir başka yararı da, uyuşmaz- 
lıklann yargısal çözümünde kendisini gösterir. Çünkü 1928 tarihinde ku
rulan İsveç Iş Mahkemesine yalnızca örgütlü çalışanlar dava açabilmek
tedir. Organize olmamış çalışanlar iş uyuşmazlıklanndan doğan davalan 
için iş mahkemesine değli, normal mahkemelere başvurabilirler. İşveren 
de organize olmamış işçisi için iş mahkemesine dava açamaz. Ancak nor-
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mal mahkemelerde görülen bu tip iş uyuşmazlıklarında İsveç İş Mahke
mesi temyiz organıdır. Oysa örgütlü işçilerin her türlü iş uyuşmazlıklarını 
kotaran İş Mahkemesi ilk ve son mahkemedir. Yani bu konumda İş Mah
kemesinin kararlan kesindir, temyizi söz konusu değildir.

1974 yılına değin yalnızca kollektif iş hukukundan doğan uyuşmaz- 
lıklan çözen iş mahkemesi, 1974 yılında yapılan değişiklikle artık her 
türlü iş uyuşmazlıklanna bakmakla görevli kılınmıştır. 1974'den bu yana 
yılda en çok 200, 300 davaya bakan İsveç İş Mahkemesinde Resmi Yar- 
gıçlann yanısıra, hem sendikalan hem de işverenleri temsil eden temsil
ciler bulunur. Mahkemede devleti üç yargıç, işçi kesimini iki, işveren ke
simini de iki üye temsil etmektedir.

SONUÇ
İsveç'te kendine özgü bir sendikal düzen söz konusudur. Bu ülkede 

sendikalar yalnızca sözleşme dönemlerinde akla gelen örgütler değildir. 
Tam tersi sendikalar aynca demokratik İsveç toplumunun aynlmaz par
çalandır. Toplumun her alanında görev yapmaktadırlar. Tüm sendikalar 
bu toplumda demokratik sistem içinde oynadıklan rolün bilincindedirler 
de. Diğer bir deyişle denilebilir ki, İsveç toplumunda toplumsal gelişme-

- de sendikalar oldukça yüklü görevler yüklenmişlerdir. Toplumsal sorun- 
lann çözümünde getirdikleri önerilerle sürekli ana rol oynamışlardır. 
Sendikalar, bununla da yetinmemiş, getirilen reformsal atılımlann uygu
lanmasında, hatta toplumsal çapraşıklıklann önceden algılanıp bunlann 
kotarılmasında da rehber olmuşlardır. Bunun içindir ki İsveç Endüstri 
İlişkiler Sisteminin parçasını oluşturan sendikalar bu ülkedeki tüm köklü 
yenileşmelere, teknolojik ve sosyal gelişmelere olumlu yaklaşmışlar, top
lumun refah düzeyinin artmasında katkısı olduğu ölçüde özgür piyasa 
ekonomisine hiç de soğuk bakmamışlardır.

İsveç'te sendikalar pazar ve sermaye dengesini en iyi şekilde sağla
mışlardır. Böylece tüm olanakların adil dağılma, refah toplumu ve de
mokrasinin tüm kurallannın oturtulmasına omuz vermişlerdir. Bu yapı
sıyla da İsveç'te uluslararası endüstri ilişkileri koşullarına göre oldukça 
sakin bir emek pazan yaratılmıştır.

Emek pazannda çalışanlar da, işverenler de örgütleriyle güçlü birer 
kurum olarak toplu pazarlığın sorumluluğunu taşımışlar, bu nedenledir ki 
greve başvurmadan yada lokavt silahını kullanmadan en zor toplu pazar
lık durumlannı bile kotarmışlardır. Karşılıklı olarak taraflann özgürlüğü
ne ve sorumluluğuna dayalı İsveç emek pazannda laf olsun diye grevler 
ve lokavtlar pek görülmemiş, olan birkaçı da önemli boyutlar içinde ol
mamıştır.

İsveç Endüstri İlişkilerindeki bu çağdaş yapıdaki temelin atılmasın
da siyasi ve sendikal kesimlerin arasındaki güçlü işbirliği de rol oynamış
tır. Bu ülkede sendika~siyaset işbirliği doruk noktasındadır. Böylece de
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Endüstri ilişkileri tarafları ile devlet karşı karşıya gelmeden, hakların kö
tüye kullanılmasına fırsat vermeyerek başlı başına bir "İsveç Modeli" ya
ratmışlardır.

Ancak ana hatlarını yukarıda çizdiğimiz İsveç Modelinin üikeler ta
rafından veya ülkemiz tarafından model olarak alınması oldukça zordur. 
Çünkü her ülke kendi özel koşullarında değerlendirilmelidir. Ancak her 
şeye karşın burada yine de tüm ülkeler için söylenecek olan, bu ülkedeki 
Endüstri ilişkileri taraflarının birbirleriyle ve devletle olan sağlıklı diya
logun en azından öteki ülkelere örnek olabileceğidir.
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ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE ÜCRET 
POLİTİKALARINDA SON TARTIŞMALAR

Prof. Dr. Nusret EKİN *

GİRİŞ

Başbakan Sayın Özal’ın 1987'nin son günlerinde TBMM'nde okudu
ğu Hükümet Programı'nm Endüstri îlişkileri'yle ilgili bölümüne geçme
den önce, genel hatları itibariyle Hükümet Programı’na baktığımız za
man, temelde, altı politikanın mukayeseli bir biçimde ele alındığını 
görüyoruz. Bunların başında iktisat ve büyüme politikaları gelmekte, da
ha sonra Sosyal Politikalar, Kültür ve Eğitim Politikaları, Siyasi, Hukukî 
ve îdari Politikalarla, Uluslararası İlişkiler İncelenmektedir.

Konumuz açısından önemli olan Sosyal Politika’lara baktığımız za
man, bunların içinde Sağlık, Konut, Vergi, Gelir Dağılımı, Sosyal Gü
venlik, İstihdam, Sosyal ve İktisadi alt yapıların geliştirilmesi, Çevre Kir
liliği ve Tabiatın korunması, Spor, Gençlik, Kadın ve Çocukların 
korunması alt başlıklar olarak dikkatimizi çekmektedir. Bu politika uygu
lamaları ile refahın tabana yayılması, fakirliğin ve işsizliğin bertaraf edil
mesi sosyal adaletin sağlanması, sosyal güvenliğin genişletilmesi ve sos
yal güvenliğin sosyal yardım ve hizmetlerle desteklenmesi, sosyal 
dengenin kurulması, gelir dağılımının düzeltilmesi, bölgelerarası farkla
rın azaltılması amaçlanmaktadır. Temel politika tercihi olarak enflasyo
nun bertaraf edilmesi, hızlı büyümenin sağlanması ve işsizliğin daraltıl
ması yoluyla "Orta Direğin" güçlendirilmesi öngörülmektedir.

Daha dar bir sahayı kavrayan Endüstri İlişkileri alanına geldiğimiz 
zaman, her şeyden önce halihazırda bu ilişkiler bütününün Türk toplumu- 
nun en sorunlu ve sıkıntılı sahalarından birini oluşturduğunu belirtmek 
icap eder. Aslında bütün Dünya'da Endüstri İlişkileri "uyum" ve "uyum
suzluk" faktörlerinin karşılıklı etkileşimi içinde "problematik" bir saha

(*) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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dır. Ne var ki çağdaş Endüstri İlişkileri Sistemleri sorun biriktirmemekte, 
kendi dinamik mekanizmalarıyla sürekli sorun çözmektedir.

PROGRAMDA ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Hükümet Programı'nda bu sahaya da değinildiği .görülmekte ve 

"sendika kurma, toplu sözleşme, grev ve lokavtın hür demokrasinin par
çası olduğu" ifade edilmekte, "çalışma hayatının âdil, istikrarlı yürütül
mesi" hedefinden bahsedilmektedir.

"Milli şartlara uygun" tedbirler sözkonusu edilmekte, "verimliliğin 
ve çalışmanın teşvik«edileceği de" vurgulanmaktadır. İş barışının sağlan
ması, ücretin işe ve verimliliğe göre tesbiti, eşit işe eşit ücret prensibi, ça
lışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin 
geliştirilmesi, işçilerin mesleki ve teknik yönden eğitimi, işbaşında eği
tim kurs ve seminerler yurt dışındaki işçilerin hak ve menfaatlerinin ko
runması, üzerinde durulan diğer konulan oluşturmaktadır.

Hükümet Programı'nda zikredilen bu hususların genel bir çerçeve 
oluşturduğuna hiç kuşku yoktur. Ne var ki bu ifadelerin 1980'lerden bu
yana Endüstri İlişkileri sahasında oluşan ve biriken sorunlara somut öne
riler ve çözümler getirdiğini söylemek de zordur.

Bu nitelikleriyle Endüstri İlişkileri sahasında ortaya çıkan problem
lerin, Hükümet Programı'ndaki temel eğilimlerden ziyade, özellikle Ka
mu Kesimi'ndeki Endüstri İlişkileri uygulamalarından kaynaklanarak, da
ha sonra tüm Endüstri İlişkileri Sistemi'mizi etkilemeğe başladığını 
söylemek yerinde olacaktır.

Gerçekten 1987, ekonomik boyutlarıyla, çalışma hayatındaki yoğun 
sorunların sonu gelmez karşılıklı iddiaları ve karmaşası içinde geçmiştir. 
Ayrıca bir yandan Anayasa Referandumu, diğer yandan Kasım Seçimleri, 
Türkiye'nin çalışma sorunlarını sürekli olarak canlı ve gündemde tutmuş
tur. Yıl boyunca süren çalışma hayatının uluslararası boyutlardaki tartış
maları da, bu dinamik gelişmelere önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

TOPLU PAZARLIK ÜCRETLERİ
Türk Endüstri İlişkileri Sistemi üzerindeki en olumsuz etkileri hiç 

kuşkusuz, hızlı enflasyon karşısında uygulanan "toplu pazarlık ücret poli
tikalarında" görüyoruz. 1987 yılı başında % 20 - 25 enflasyon tahminine 
göre düzenlenmiş tüm basit ve dar gelirlilerin ve özellikle Kamu Kesimi 
çalışanlarının maaş ve ücretleri, 1987'nin sonlarına doğru ortaya çıkan ve 
%  60'lan aşan hayat pahalılığı endeksleri karşısında, reel değerlerinden 
çok önemli bir kısmını kaybetmiştir.

Son yıllarda hızlanan enflasyon karşısında milli gelir içindeki payla
rını korumak şöyle dursun bu payın hızla daraldığı gelir gruplarının ba
şında ücret ve maaşlıların geldiğine hiç kuşku yoktur. Özellikle seçimleri 
takip eden dönemde, çok hızlı fiyat artışları ve bunlar arasında sigara, şe
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ker, ulaşım gibi günlük hayatı ilgilendiren kalemlerdeki önemli artışlar, 
gerçekten hayat pahalılığını 1987'nin son bir ayı içinde sıçramak bir şe
kilde artırmıştır. Geniş kitlelerin reaksiyonu sonucunda bu zamlardan kıs
men vazgeçildiği de bilinmektedir.

Kuşkusuz serbest piyasa ekonomisi içinde, enflasyonsuz bir büyü
meyi gerçekleştirmeğe yönelik milli ücret ve gelir politikaları uygulan
madığı takdirde, diğer gelir gruplan kendilerini enflasyona karşı hızlı ve 
dinamik bir şekilde korurken, ücret ve maaşlar sürekli olarak enflasyonun 
gerisinde kalacaktır. 1960-1970 toplu pazarlık döneminde ücretler, kârlar 
ve yatmmlar artar ve istihdam genişlerken, özellikle 1970'lerin ortalann- 
dan itibaren ücret ve maaş gelirlerinin hızla reel değerlerini kaybetmeğe 
başladığı bilinmektedir.

Aslında bu tartışmalar, "24 Ocak İstikrar Politikası Tedbirleri"nin 
uyguladığı son sekiz yılda sürekli gündemde kalmıştır. Hatırlanacağı üze
re 1980 öncesi toplu pazarlık işçi ücretlerini kontrol amacını güden, Üc
ret ve Gelirler Konseyi, Kamu Kesimi Endüstri İlişkileri Birimi, Toplu 
Pazarlık Ücret Kriterleri, Toplumsal Anlaşma, Eşel Mobil girişimleri uy
gulamaya konulamamış ve başanlı olamamıştır.

1980'lerden sonra ise, bu öneriler yerlerini Yüksek Hakem Kurulu, 
Kamu Kesimi Koordinasyon Kurulu ve nihayet Kamu Kesimi İşveren 
Sendikaları'na terketmiştir. 1980 öncesi ile kıyaslandığında, 1980 sonra
sındaki uygulamalann, reel ücretleri düşürmede çok önemli etkilerinin 
olduğunu açıkça söyleyebiliriz.Özellikle Kamu Kesimi toplu sözleşmele
rinde daha da ağırlıklı olmak üzere, reel ücretlerde %  40'lan aştığı iddia 
edilen düşmeler ortaya çıkmıştır.

Böylece ülkemizde gelir dağılımının hızla bozulduğu görüşleri, ya
pılan bazı bilimsel araştırmalarla da doğrulanırken, bu konudaki iddialar, 
işçi sendikalannın beyanlanndan, işveren örgütlerinin yayınlanna kadar 
hızla genişlemiştir.

G ELİR  DA Ğ ILIM I VE ÜCRETLER
ODTÜ öğretim üyelerinden biri tarafından yapılan bir araştırmaya 

göre, "ücretli kesimin son 10 yılda %  50 oranında daha fakirleştiği" ileri 
sürülmüştür. Bu araştırmaya göre, "tarım üreticisi ve ücretli kesim fakir
leşirken, faiz, kâr ve rant geliri elde edenler zenginleşmekte ve gelirleri 
% 100 oranında artmaktadır. Son 10 yıllık süreç içinde Türkiye milli ge
lirindeki artış hızlandıkça, sermaye sahiplerinin aldığı gelir payının milli 
gelirin üçte ikisine ulaştığı" hesaplanmıştır.

Aynı araştırmaya göre, "1977 yılında milli gelirden %  36 oranında pay 
alan ücretli kesimin payı 1979'da %  32'ye, 1980'de %  26'ya, 1983 yılında % 
24'e ve nihayet 1986 sonu itibariyle % 17'e düşmüş bulunmaktadır. Buna 
mukabil 1977 yılında milli gelirden %  34 oranında pay alan sermaya kesi
mi, bu payını 1979'da % 42'ye, 1980'de % 49'a, 1983 yılında % 54'e ve ni

211



hayet 1986 yılı sonunda %  64'e çıkarmış bulunmaktadır." Böylece faiz, kâr 
ve rant gelirleri milli gelirin üçte ikisine çıkarken, ücret ve tarım gelirleri sı
rasıyla % 50 ve % 30 oranında gelir kaybına uğramışlardır.

Her ne kadar Türkiye'de kapsamlı bir gelir dağılımı araştırması ya
kın tarihlerde yapılmamışsa da örneğin TÜSİAD’ın yaptırdığı araştırma 
da, gelir dağılımının bozulduğuna dair benzer sonuçlar vermiştir. Bütün 
bu verilere ve iddialara rağmen, Hükümetin vergi dilimlerinin yeniden 
düzenlenmesi, vergi iadesi sağlanması ve ücret artışları ile enflasyon ara
sında sıkı bir ilişki kurulması yoluyla gelir dağılımının bozulmak şöyle 
dursun, bilakis düzeldiğini ifade eden görüşlerine rastlanmaktadır.

Kuşkusuz bu karşılıklı tartışmaların sağlıklı bir sonuca ulaşabilmesi 
için güvenilir kaynaklara dayalı ve güvenilir kurumlarca yürütülecek 
kapsamlı bir gelir dağılımı araştırması yapılmasına ihtiyaç vardır. Bütün 
bu karşılıklı iddialara rağmen, reel değerlerin önemli oranda düştüğü de 
tartışılmaz bir gerçektir.

1987'nin son ayındaki zamların, işçi ücretlerinin 30 bin TL.'nı götür
düğü iddiaları, işçilik maliyetlerinin %  15-20'lerden, % 7-8'lere düştüğü 
görüşleri, vergi almak yerine zam yapıldığı ve üretim maliyeti içinde üc
ret paylarının, faiz yüklerinin yarısına düştüğü ve bu uygulamanın Ana- 
yasa'nın "Sosyal Devlet" ilkesiyle ters düştüğü beyanları, günlük basında 
yaygın bir şekilde yer almaya başlamıştır.

Esas itibariyle toplam 4.5 milyon aileye ulaşan işçi, memur ve bun
ların emeklilerinden ayda 100 bin TL.'nın altında gelir sahibi ailelerin %  
60'lann üzerindeki 1987'nin enflasyonu karşısında, sefalet sınırına yak
laştıkları da iddia edilmiştir.

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE OLUMSUZ GELİŞMELER
Bu gelişmelerin sonucu olarak yılın sonlarına doğru "Referanduma 

evet" sloganları ortaya çıkmış,' ayrıca Türk-îş'in düzenlediği kapalı, açık 
toplantı ve yürüyüşlerle konu siyasi bir boyut da kazanmaya başlamıştır. 
Nihayet o günlerde ise, ek zam talepleri ve uygulamaları başlamış, iş 
uyuşmazlıklarında ve grevlerde artma eğilimleri gözlenmiştir.

Buna mukabil Hükümet daha önce de işaret ettiğimiz gibi, uyguladı
ğı zam oranları nedeniyle ücret ve gelirlerin enflasyonun üzerinde oldu
ğunu, reel ücretlerin düşmek şöyle dursun, daha da arttığını ısrarla ileri 
sürmüştür. Bununla da yetinilmemiş, seçim tartışmaları sırasında, 1988 
ücret politikasının "enflasyon oranının %  10 üzerinde zam verme" biçi
minde uygulanacağı resmen ve açıkça beyan edilmiştir.

Sonuç olarak 1987'de uygulanan ücret ve maaş politikalarını Anaya- 
sa'nın "Sosyal Devlet" ilkelerine uygun bulmak çok zordur. Kaldı ki konu
ya Sosyal Siyaset açısından değil de, ekonomik yönden baksak dahi, dü
şük ücret politikaları ne enflasyonu aşağı çekmeye yanyan bir tedbir, ne de 
büyümenin âdil ve insancıl finansman kaynağı olarak görülmektedir.
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Nitekim seçimleri hemen takip eden günlerde Hükümetçe'yapılan 
ilk iş, memur ve emeklilerin maaşlarına tahmin edilen ve beklenilenin 
üzerinde zamlar getirmek olmuştur.

EK ZAM TARTIŞM ALARI
Gene aynı günlerde üzerinde büyük bir önemle durulan diğer bir ko

nuyu "ek zam" talepleri teşkil etmiştir. İşçiler sendikalarını ek zam talep
leriyle sıkıştırırken, sendika yöneticileri hedeflenen enflasyon ile 1987 
yılı boyunca gerçekleşen enflasyon arasındaki fark kadar, ücret zammı
nın kendilerine ödenmesinde ısrar etmişlerdir.

Bu arada "ek zam yapmak hür toplu iş sözleşmesi sistemine müdahale
dir" iddiaları da tartışmaları daha da hızlandırmıştır. Bu tartışmalar sürer
ken, Özel Kesim'deki bazı işyerlerinde "ek zam uygulaması" da başlamıştır.

Ek zam gerçekten uzunca bir süre çalışma hayatının gündemini dol
durmuş, ek zammın niteliği, nasıl ödeneceği, diğer teknik ayrıntıları tartı
şılırken bu arada ek zamlar açıklanmıştır. Çalışma Bakanı ek zamma ara
cılık yaptığına pişman olduğunu, yapılan zammın 10 bin lira olmasına 
rağmen, ekonomiye 70-100 milyar yük getirdiğini belirtirken, Türk-İş, 
zammı "komik" bir "sadaka" olarak nitelendirmiş, bazı sendikalar ek 
zammı almayacaklarını ifade etmişlerdir.

Sonuçta ek zam açıklamasıyla tartışmalar adeta daha da hızlanmış, 
Hükümetin Kamu İşverenleri Sendikası'na 1988 yılındaki toplu iş sözleş
melerine %  45'ten fazla zam verilmemesi yolunda talimat verdiği iddiala
rı, ilişkileri daha da gerginleştirmiştir.

Sendikalarca ileri sürülen görüşlere göre, "son dört yılda tahmin edi
len enflasyona nazaran gerçekleşen fiyat artışları yüzünden, Kamu Kesi- 
mi'ndeki her işçinin biriken ücret alacakları 514 bin liraya ulaşmıştır." 
Ayrıca Kamu personel rejimindeki yetersizlik nedeniyle yapılan ek dü
zenlemelerin derece, kademe ve göstergeleri bozduğu, yaygınlaştırılan 
sözleşmeli personel uygulamasının memurlarda ücret farklarından doğan 
hzursuzluklara yol açtığı da önemle ileri sürülmüştür.

GÜNCEL G ELİŞM ELER
Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının aile düzenini bozduğu, boşan

malara yol açtığı, özellikle Kamu Kesimi'nde çalışanların ikinci bir ek iş 
aramak zorunda kaldığı da sık, sık iddia edilmiştir. Bazı yazar ve sendi
kacılar ücret-enflasyon karmaşasına çare olarak Eşel-mobil veya İndeks- 
leme yöntemleri önerirken, toplu sözleşmelerde seyyanen zam sisteminin 
olumsuz sonuçlan dikkate alınarak, "Grup Sözleşmeleri" ve "İş Değer
lendirme Sistemine" geçilmesi gerekliliğine önemle işaret edilmiştir.

Dikkati çeken son tartışmalar arasında özellikle sözleşmeli persone
lin yasal düzeni, yarattığı Endüstri İlişkileri sorunları, "Kamu Teşebbüs- 
leri'nin Özelleştirilmesi" ve bu eğilime karşı sendikaların olumsuz tutum-
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lan, "Çalışanların Tasarruflannın Teşvikine Dair Kanun" ile zorunlu ta
sarruf sistemine geçilme tercihleri ve yarattığı karşılıklı iddialar gergin
likleri yoğunlaştırmıştır..

O tarihlerde ortaya çıkan çok önemli bir tartışma sahası da 1988'de 
yaygınlaşacak olan "grev dalgaları"nın temel nedeninin "ücret anlaşmaz- 
lıklan" olduğu, hükümetin vergi politikalarının olumsuz etkilerinin iş ba- 
nşını da önemli ölçüde bozduğu iddialarıdır, bu görüşlere göre işverenin 
kasasından çıkan her 100 TL.'dan ancak 50 TL.'sı işçinin eline geçebil
mektedir. Bunun temel nedeni, ağır vergi yükü ve sürekli artan kesintiler
dir. Bu görüşlere göre gerçekten hükümetin vergi politikasını, maliyecile
rin deyimiyle, sadece kümesteki kazlan yolmak üzerine kurması" 
çalışanların üzerindeki vergi yükünü arttırmaktadır.

İşin ilginç tarafı, benzer eleştirilerin işveren kuruluşlannın yetkililerin
den de gelmesidir. Bu görüşlere göre, vergi ve fon kesintileri "iş banşının 
bozulmasına" çok önemli katkılar yapmaktadır. Böylece ücret zamlannm 
enflasyon karşısında reel kayıplanna ilaveten vergi ve kesintilerden dolayı 
işçilik maliyetleri de artmakta, işçinin eline daha az para geçmektedir. Sis
tem adeta işçi ve işverenin birlikte cezalandınlmasma dönüşmekte, "Tüc
car, ya da kira, faiz geliri olanlar" böyle bir yükün altına girmemektedir.

Bu tartışmalar devam ederken ünlü bir sanayici "işçi ücretlerinin 
enflasyon karşısında aşın tahribatını önlemek için, Eşel Mobil sistemine 
geçilmesini, ücretlerde enflasyona eşit bir yıllık net gelir artışının dörde 
bölünerek her üç ayda bir zam yapılmasını" önermiştir.

"Enfasyondan en çok etkilenenler büyük sanayi ve ticaret şirketleriy
le, sabit gelirlilerdir". "Sabit gelirlinin enflasyondan korunması, ancak 
enflasyona eşit bir yıllık net gelir artışı ile mümkündür. Bu artışı yılda bir 
defa yapmak ücret zammının etkisinin büyük ölçüde kaybolmasına yol 
açmaktadır."

Çalışma Bakanı bu görüşe karşı çıkarak ilgili işyerinin bu zam siste
mini ilk önce kendi işyerlerinde uygulaması gerektiğini, esasen sözleşme 
zamlannın 6 ayda bir yapıldığını, Eşel Mobil uygulamasının başanlı ola
madığı gibi, toplu sözleşme düzenine uymadığını da ifade etmiştir.

GÜNÜMÜZDEKİ ÜCRET SORUNLARI
1988 yılında Sayın Başbakan'ın ve Türk-îş yöneticileri ve Başkanlar 

Kurulu üyeleriyle bir zirvede buluştuğu ve Endüstri İlişkileri sorunları 
ile, 1988 toplu pazarlık ücret politikalannı konuştuğu tesbit edilmiştir. 
Zirvede Başbakan'ın "1986-87 yıllannda yapılan toplu iş sözleşmelerinde 
sağlanan zamlann, enflasyonun altında kalan miktarının yeni sözleşme
lerle telafi edileceğini" ifade etmesi, sendikal çerçevelerde büyük mem
nuniyet uyandırmıştır.

Bu zirveyi takiben Kamu Kesimi İşveren Sendikalan ile, Türk-İş 
Yöneticileri Devlet Bakanı'nın başkanlığında toplanan komisyonda bir

214



araya gelmişlerdir. Türk-îş Genel Sekreteri" kayıplarımızdan ötürü iste
yebileceğimiz zam oranı %  60-70'i bulabilir. Kesin bir oran söylemek şu 
anda mümkün değildir. Çünkü 1986 yılında yapılan toplu sözleşmelerin
1987 yılına isabet eden zam oranlan ayn, 1987 için verilen zam oranlan 
farklı, aynca 1987 içinde imzalananlardan 1988 yılı için verilen zamlar 
da değişik oranlardadır. O bakımdan hangi iş kolunda işçiler ne kadar 
kayba uğradılar, bunu ayn ayn hesaplamak zorundayız" demiştir.

Bu durumda eski sözleşmeler bittiğinde aradaki farklar ele alınacak 
ve yeni sözleşme zamlarına eski sözleşmelerden doğan kayıplar ilave edi
lecektir. Bu hesap tarzı içinde yapılan analizlere göre, "1986 ve 1987 yıl
larında bağıtlanan toplu sözleşmelerden bu yıllarda gerçekleşen enflasyon 
nedeniyle işçilerin yaklaşık % 20-25 alacaklı olduklan" hesaplanmıştır.

Böylece 1988'de sendikalann talep edeceği % 70 zamma ilave ola
rak %  20 de geçmiş yıllann enflasyon farkı ilave edildiğinde 1988 zamla- 
nnın % 90'lara çıkabileceği ileri sürülmüştür. Hatta bazı sendikalara göre 
bu zam % lOO'lerin altına düşmemelidir.

Bu olumlu gelişmelere karşılık Kamu Kesiminde sözleşmelerin ço
ğunun 1989'da biteceği dikkate alınarak, "1989'da sözleşme yapacaklann 
ücret zamlarının bu yıl karşılanması" üzerinde de durulmuştur. Benzer 
şekilde Kamu Kesiminde enflasyon farklarının ödenmesinin bir emsal 
teşkil edeceği ve özel kesim işverenlerinin de bu yola gitmesinin ve 
1986-1987 yılları için enflasyon kaybını yeni sözleşmelerde telafi etmesi
nin gerekeceği ifade edilmiştir.

Ücret tartişmalan devam ederken, yasa değişikliklerinin de Çalışma 
Bakanı ile Türk-îş başkanı arasında gözden geçirildiği ve Türk-tş Başka- 
nı'nın değişiklikleri, yeterli bulmayarak Başbakandan randevu istediği 
tespit edilmiştir. Bu arada nakliyat ambarlannda çalışanlann uzun bir 
grevden sonra birinci yıl % 212 ve ikinci yıl %  52 oranında zam aldıklan 
görülmüş, Anayasa'nın çalışma hayatıyla ilgili maddelerini yeniden göz
den geçirmek üzere iktidar ve muhalefet partilerinin tekrar bir araya gel
dikleri gözlenmiştir.

Genelde "işçi sendikalarının istediği ücret zammı ile işveren sendi- 
kalannın verdiği ücret zammı arasında %  50 gibi büyük bir farkın bulun
masının yanı sıra, idari konuların da ilavesi ile grev dalgasının büyüdüğü, 
grevde olan işyeri sayısının 54'e, greve katılan işçi sayısının ise 6 bine 
ulaştığı" belirtilmiştir.

Bu arada yayınlanan Nisan 1988 istatistikleri daha o tarihlerde 1988 
için beklenen enflasyon oranlarının açıldığını, DÎE'ye göre son 12 ayda 
toptan eşya fiyatlarının %  68'e, tüketici fiyatlannın ise % 74.5'e yükseldi
ğini göstermiştir. ITO'ya göre ise, aynı artışlar sırasıyla % 47 ve % 56'ya 
varmaktaydı. ITO'ya göre 4 aylık perakende satış endeksi % 31'e, DİE'ye 
göre aynı artış %  26'ya ulaşmıştı.

215



SON ÜCRET ÖNERİLERİ
Nihayet Mayıs 1988'in ilk haftasında Devlet Bakanı Kamu Kesimin

deki toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak 1988'de uyulacak ve tarafların 
mutabık kaldıkları esasları açıklamıştır. Buna göre "Kamu işyerlerinde 
birinci yıl için altışar yıllık dönemler halinde % 38 ve % 29, ikinci yıl 
için ise, yine altışar aylık dönemler olarak % 20 ve % 16 oranında zam 
yapılacaktır." Bu arada toplu sözleşmelerde uygulanacak ilkeler de belir
lenmiştir. Bunlar aşağıda gösterilmiştir:

-  Toplu sözleşme zamları memurlarda olduğu gibi 6 aylık dönemler 
halinde yapılacaktır,

-  Süresi sona eren sözleşmelerde enflasyon oranı ile sözleşme zam
ları mukayese edilecek, arada işçiler aleyhine bir fark varsa yeni dönem
de bu fark telafi edilecektir.

-Ö lç ü  olarak DŞİE'nin Türkiye genelindeki tüketici fiyat endeksi 
kullanılacaktır.

-  Yeni dönem için hesaplanan muhtemel enflasyon, o yılın zamları 
ile karşılanacaktır.

-  Hesaplamada 1988 enflasyonu %  50, 1989 enflasyonu ise % 30 
olarak alınacaktır.

-  GSMH artışından % 5 her yılın sözleşme zammına eklenecektir.
Yapılan anlaşmaya göre, "işin ve işyerinin özellikleri, ücret haddi ve 

ücret geliri, diğer ödemelerin seviyesi, kuruluşların ödeme gücü, işyeri
nin ve işin verimi gibi faktörler dikkate alınarak yapılacak ücret zamları, 
işyeri bazında farklı olabilecektir.

"Bu anlaşmanın esaslarının açıklanması üzerine bazı sendika liderle
rinden Türk-İş yönetimine yoğun eleştiriler gelmeye başlamıştır. Her şey
den önce bu yapılan zammın "bir bayram hediyesi" olamadığı, 1988 için 
öngörülen zammın Türk-îş Başkam'nın söylediği gibi %  76-77 değil, sa
dece %  67'yi bulduğu, hatta başka bir hesaba göre zammın sadece % 58'e 
ulaştığı, halbuki Nisan 1988 endekslerine göre enflasyonun % 74,5'e va
racağı, dolayısıyla daha yılın ilk dört ayında ilk altı ay için verileceği ön
görülen %  38'lik zammın erimek üzere olduğu, ilke karan olarak bir yıl
lık zam sistemi üzerinde anlaşmaya varılmasına rağmen, zamların iki 
yıllık belirlendiği, geçmiş yılların kayıplarının karşılanması söz konusu 
iken, yapılan anlaşma ile geçmiş yıllar bir yana, bu yılın enflasyonunun 
dahi altında kalındığı ifade edilmiştir.

Ayrıca Milli Gelir'de %  5'lik payın nasıl dağılacağının da belirlen
mediği bu niteliği ile anlaşmanın %  70'lik hedefin gerisinde kaldığı, altı 
aylık zamları belirlerken kriterlerin neler olduğu, 1988 için öngörülen % 
50 enflasyonun gerçekçi olmadığı, bu niteliği ile anlaşmanın işçinin bek
lentilerine cevap vermekten uzak olduğu belirtilmiştir.
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Diğer yandan bir basın organının başyazarı enflasyonun tahmini ile 
gerçekleşme oranlan arasındaki farktan dolayı, işçinin kayıplannın belli 
bir süre sonra karşılanmasından dolayı, paranın değerindeki değişmeler 
yüzünden, bu fark karşılansa bile, gecikmeden dolayı işçinin zararlı çıka
cağını öne süren ilginç hesaplamalar yapmıştır.

Sonuç itibariyle toplu pazarlık ücret tartışmaları ve uygulamaları, 
Kamu Kesiminde çözdüğü sorundan daha fazlasını tartışma gündemine 
yeniden getirmeye devam etmiştir. 1989 Mart seçimlerini takiben toplu 
pazarlık ücret uyuşmazlıklan Kamu Kesiminde 500 bin işçinin grev ha- 
zırlıklanna başlaması ile sonuçlanmış ve Hükümet daha adil bir ücret 
teklifi yapacağını ısrarla ileri sürmüştür.

SENDİKALARIN GÖRÜŞLERİ
Aynca sendikalar, son yıllarda Hükümetin takip ettiği politikalarla 

"sendikasızlaştırmayı" planlı olarak gerçekleştirmeye çalıştığını, grev 
hakkına getirilen kısıtlamalar, sendikalann denetimi, geçici işçi kullanı
mının yaygınlaştmlması, Kamu İşveren Sendikaları, dayanışma aidatı, 
sözleşmeli personel uygulaması, özel güvenlik görevlileri, çıraklar, müte
ahhit eliyle işçi çalıştırma, ihtiyaç fazlası asker yükümlüleri, serbest böl
geler, istihdam güvencesizliği, eve iş verme vb. uygulamalarla sendikasız 
çalışan sayısını arttırmayı amaçladıklannı ileri sürmüşlerdir.

Bütün bu tartışmalar ve üstüste biriken sorunlar sonuçta Türk-İş'i bazı 
eylem plânlarına doğru itmeye başlamıştır. Türk-İş Başkanlar Kurulu 1988 
yılındaki bir toplantısında, Hükümetin ve işverenlerin işçi kesimine karşı 
izlediği olumsuz tutuma karşılık yemek boykotu ile başlayıp, süreli işi dur
durma ve genel greve kadar uzanacak bir dizi eylemi tartışmıştır. Genel gre
ve gidilmesi konusunda bir karar oluşturmamakla birlikte, bilindiği gibi ye
mek boykotu yapılmış ve eylem çok büyük ölçüde başarılı da olmuştur.

Ayrıca gene 1988 yılında muhalefet partileri liderleri Hükümetin uy
guladığı ekonomik politikaların sosyal sonuçlannı görüşmek üzere bir 
araya gelmiş ve Anayasa'mızda yapılacak değişiklikleri tartışarak beş ko
nuda mutabakata varmışlardır.

Mutabık kalınan noktalar arasında; önceden izin almaksızın herkesin 
sendika kurma hakkına sahip olması, memurlara da sendika kurma ve 
grev hakkı verilmesi, lokavtın Anayasa’dan çıkanlması, sendikalara siya
set yasağının kaldınlması, sendika yöneticilerinde aranan 10 yıldan beri 
işçilik yapmış olmak şartının bertaraf edilmesi sayılabilir.

SOSYAL POLİTİKA TARTIŞMALARI
Kuşkusuz bütün bu karmaşık tartışmalara ilâve olarak vergi politika

ları, özellikle asgari ücretin vergiden muaf tutulması teklifleri, vergi yü
künün bağımlı çalışanlar dışındaki diğer gelir gruplarına kaydırılması 
önerileri de yapılmıştır. Sistemin temel özelliklerinden de bilindiği gibi 
çalışma hayatının tüm sosyal sorunlarını "toplu pazarlık sistemi" içinde
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çözmek mümkün değildir. Aksine uygulanan İktisat Politikalan'yla, Sos
yal Politikalar, toplu pazarlık düzeninin başarısını sınırlayacağı kadar, 
hızlandırabilir de.

Bu bakımdan vergi politikaları yanında konut, sağlık, eğitim, sosyal 
güvenlik, gelir dağılımı, istihdam fiyat vb. Sosyal Politikalar, toplu pa
zarlık düzeninin başarısını sınırlayacağı kadar, hızlandırabilir de.

Bu bakımdan vergi politikaları yanında konut, sağlık, eğitim, sosyal 
güvenlik, gelir dağılımı, istihdam fiyat vb. Sosyal Politika tedbirlerinin, 
Endüstri İlişkileri Sistemi üzerindeki etkileri hiçbir zaman gözardı edile
mez.

Uygulamaya çalışılan ücret politikaları açısından burada üzerinde 
önemle durulması gereken diğer bir husus ise, daha hızlı büyümenin bir 
fedakârlıklar rejimi olduğu gerçeğinden hareketle, bu özveriyi toplumun 
tüm kesimlerine âdil bir biçimde dağıtacak mekanizmaların kurulması 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Diğer bir deyişle, milli ücret politikaları yanında, diğer gelir grupla
rını da dikkate alarak ücret politikalarının fiyat, faiz ve hatta kira politi
kalarıyla bütünleştirilmesi gerekmektedir.

Gerçekten çağdaş Dünya'da ve Batı jtoplumlannda zaman içinde "üc
ret politikaları", hızla "gelir politikalarına" dönüşmüş bulunmaktadır. Da
ha ziyade büyüme politikalarını ilgilendirmekle birlikte, oluşacak bu de
ğerli tasarruf ve finansman kaynaklarının, özellikle ülkenin gelir ve 
istihdamını arttıracak olan sanayi yatırımlarına yönlendirilmesi ve üzerin
de önemle durulması gereken bir gelişme stratejisi olacaktır.

Bu noktada günümüz Türkiye'sinde işçilerin şikâyet ettikleri "düşük 
ücretler" yanında, "düşük faizli kredi" imkânları da sanayicilerin en 
önemli sorunlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır.

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNİN ULUSLARARASI BOYUTU
Nihayet dar anlamda Endüstri İlişkileri sahasındaki sorunlar üzerin

de de durmak gerekir. Burada bireysel iş hukuku açısından yıllardır çıka
rılamayan Tanm İş Kanunu yanında, istihdam güvencesi, kıdem tazmina
tı, sözleşmeli personel uygulaması vb. sorunlar dikkati çekmektedir.

Ayrıca sosyal güvenlik tedbirleri arasında işsizlik sigortasının biran 
önce başlatılmasının, bir yandan istihdam güvencesi ve kıdem tazminatı 
karmaşasına daha aydınlık çözümler getireceği ileri sürülürken, diğer 
yandan ise AT'yle bütünleşme arifesinde Türk sosyal Güvenlik Siste- 
mi'nin AT Sosyal Politikası ile uyumlaştırılması gereği üzerinde de du
rulmaktadır. Bu gelişmelere 1988 yılında sürüp giden "Süper Emeklilik" 
uygulamasından ortaya çıkan ayrıcalık ve şikâyetleri de ilâve edebiliriz.

Endüstri İlişkileri Sistemi'mizin yasal düzenine, diğer bir deyişle 
sendikalar ve toplu pazarlık yasalarındaki hükümlere, işçi sendikalann-

218



dan, bilim çevrelerinden, AT,UÇÖ, ICFTU ve ETUC gibi uluslararası 
resmi ve özel kuruluşlardan, hatta resmi çevrelerden çok ciddi tenkitler 
yöneltilmiştir. Kaldı ki bu yasal düzenlemelerin beş yılı geçen uygulama
larında önemli boşluklarının olduğu, tereddütler yarattığı, farklı yorumla
ra neden olduğu da tespit edilmiştir.

Özellikle Türkiye, "Avrupa Bütünleşmesine" hazırlanırken, tüm sos
yal mevzuatını yeniden gözden geçirerek, başta Anayasa olmak üzere ko
numuz açısından sosyal güvenlik hukuku, bireysel ve toplu iş hukuku 
alanlarında yeni düzenlemelere gitmek zorundadır. Türk işçilerinin AT 
ülkelerinde "serbest dolaşımı" üzerinde büyük bir önemle duran Türki
ye'nin, Avrupalı işçilerin de ülkemizde çalışabileceklerini gözönünde tu
tarak sosyal mevzuatına bu boyutta yeni düzenlemeler getirmesi zorunlu 
görülmektedir.

UÇÖ ile ilişkiler düzene sokulduktan sonra, Türk çalışma mevzuatı
nı AT ile "bütünleşmeyi" de gözeterek getirilecek yeni düzenlemeler sıra
sında, iç tartışmalardan doğan yasal değişmeleri de ilâve etmek icap et
mektedir. Ayrıca AT tam üyeliği'nin UÇÖ ilişkilerinde olduğu gibi 
sadece çalışma yasalarıyla ilgili olmadığını, ilaveten ücret politikaları, 
gelir dağılımı, bölgesel dengesizlikler, endüstriyel demokrasi vb. gibi çok 
yönlü Sosyal Siyaset tedbirleriyle de ilgili bulunduğu gözardı edilmeme
lidir. Böylece ülkemizdeki Endüstri İlişkileri Sistemi'nin "senaryosunu" 
sağlam diyaloglar kurarak en kısa zamanda yeniden yazmak gerekmekte
dir.

Sonuç itibariyle belirtmek gerekirse her ne kadar Hükümet Programı 
1988'den sonrası için değişik bir Endüstri İlişkileri Sistemi yaklaşımına 
doğru, ümit verici eğilimler ortaya koymamışsa da, Çalışma Bakanı'nın 
UÇÖ verileriyle yasalarımızda bazı değişiklikler yapmağa başlaması, 
önemli bir başlangıcı ifade etmektedir. Böylece zaman içindeki iyileştir
melerle Endüstri İlişkileri Sistemi ekonomik ve siyasi sistemle daha fazla 
yaklaşıp bütünleşebilecektir.

1989 BAŞINDAKİ DURUM
1988'in Sosyal Politika'lar ve Endüstri İlişkileri açısından en sorunlu 

ve en gergin dönemini yaşadığını söylemek yerinde olacaktır. Böyle bir 
durum neden doğmuştur? Bir defa sistemin dışından gelen faktörlerdeki 
olumsuzluklar daha da yoğunlaşırken, içteki tartışma alanları genişlemiş 
ve tüm sistem adeta bir sorunlar yumağına dönüşmüştür.

İşverenler yayın organlarında yaptıkları bir değerlendirmede, "İşyer- 
lerimizde huzursuzlukların başlamasının temelinde ekonomik problemle
rin hem işverenlerimiz, hem de işçilerimiz için ağırlaşmış olmasıdır. Eko
nomik göstergeler her iki taraf açısından hiç de iç açıcı değildir. Yüksek 
enflasyon nedeniyle ekonomimizde yaşanan olumsuzluklar, çalışanları 
etkilemekte, ekonomik problemler beraberinde sosyal sorunları da getir-
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inektedir. Sosyal şartlar ağırlaşmış, sosyal dengeler bozulmuştur’1 demek
tedirler.

1988 yılının sonuna yaklaşırken, Türk-İş Başkanlar Kurulu da ka
muoyuna yaptığı bir açıklamada, "Türkiye, gelir dağılımı en kötü, işsizi 
en yüksek, borcu ürkütücü, işsizi en ucuz bir ülke durumuna getirilmiş
tir" beyanında bulunmaktadır.

Gerçekte beklenene nazaran ortaya çıkan bütün bu sapmalar uygula
nan iktisat politikalarından kaynaklanmakta, "herkesin herşeyden şikayet
çi olduğu" böyle bir yapıdan çalışma hayatı da katlamalı bir şekilde nasi
bini almaktadır. Bir defa enflasyon bütün ekonomik ve sosyal dengeleri 
bozduğuna ve herkesin yeniden eski paylarını korumak için gergin ve kı
yasıya bir mücadeleye girmesine rağmen, "haksız bir şekilde daima kaza
nan ve kaybedenler bulunacağına göre", enflasyonsuz bir iktisat politika
sına yönelmek, barışçı Endüstri İlişkileri'nin alt yapısını oluşturan Sosyal 
Politika'lann da temel unsuru olacaktır.

Esasen Dünya Tecrübeleri de göstermiştir ki bu derece yüksek enf
lasyonla hiçbir gelişme politikası başarılı olamayacağı gibi, sosyal denge
ler de korunamamış, sağlıklı, barışçı bir Endüstri İlişkileri yaratılamamış
tır.

Enflasyonu düşürürken, durgunluk ve işsizliğe yol açmama yolları
nın herhalde âdil ve çağdaş bir finansman ve vergi politikalarından geçti
ğinde lıiç kuşku yoktur. Bu da kuşkusuz "kümestekiler yerine" dağda ba
yırda belki biraz daha güç şartlar altında "yabani kuşlar" avlamayı 
gerektirir.

Hele "kiimestekilerin" son tüyleri "kutsal bir sanayileşme" ideali ye
rine, ticari ve spekülâtif kanallara kayınca, toplumda gerçek değer yara
tan "işçiler, sanayiciler ve çiftçilerden" haklı olarak küskünlük, bedbinlik 
feryatları yükselecektir.

Bu nitelikteki bir iktisat politikası ve onun doğal sosyal sonuçlan, 
"enflasyondan yararlananlar" dışındaki tüm kesimlerin şikayetlerine yol 
açarken, Endüstri İlişkileri sahasında son yıllarda süren sorunlann daha 
da yoğunlaştığını görüyoruz.

Bir defa Bireysel İş Hukuku sahasında yıllardır tanışılan çok sayıda 
tasan hazırlanan işsizlik Sigortası'nın neden hâlâ gerçekleşemediğini an
lamak gerçekten çok zordur. Son zamanlarda güncel hale gelen işsizlik 
Sigortası'nın ne Türkiye'deki genel işsizlik sorunlanyla bir ilgisi vardır, 
ne de diğer sigorta dallanndan daha fazla sorun çıkaracak niteliktedir. 
Kaldı ki bu sigorta "Avrupa Sosyal Şartı", AT Sosyal Politikaları'na 
uyum yanında daha önce de değindiğimiz gibi kıdem tazminatı ve istih
dam güvencesi sorunlarına da sağlıklı çözümler getirecektir.

İşin dikkat çekici bir yönü de İş Hukuku alanında en sağlıklı çözüm
leri 1988 yılı boyunca Anayasa Mahkemesi'nin ortaya koymasıdır. "Sü
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per Emeklilik" ve "Sözleşmeli Personel" uygulamasına karşı Anayasa 
mahkemesi kararlan, iyi düşünülmeden, tartışılmadan uluslararası norm
lar doğrultusunda değerlendirilmeden başlatılan uygulamalara anlamlı bir 
cevap olmuştur.

Toplu îş Hukuku'nun dar sahadaki sorunlarının başında, 1982 Ana
yasalının artık "çilesini doldurmuş" bazı hükümlerinin "ortak bir siyasi 
anlayışla" değiştirilmesi gelmektedir. Kuşkusuz 1988 Haziran ayında çı
karılan 3449 ve 3451 sayılı yasalar, Türk Endüstri İlişkileri'ne bazı rahat
lamalar getirmiş ve Türkiye - UÇÖ ilişkilerindeki sürekli hatalarla büyü
yen sorunlara kısmi çözümler sağlamışsa da kuşkusuz bu değişikliklerle 
yetinilemez.

Esasında Türk Endüstri İlişkileri düzenine işçi hareketinden gelen 
eleştirilerin önemli bir kısmı, Kamu Kesimi'nde sürdürülen toplu iş söz
leşmesi ücret uygulamalarından kaynaklanmaktadır. 24 Ocak iktisat Poli- 
tikaları'na uygun Kamu Kesimi ücret uygulamaları, çalışanların reel üc
retlerinde küçümsenemeyecek düşmelere yol açarken, ayrıca gelir 
dağılımını da diğer faktörlere ilâveten önemli ölçüde bozmuştur.

Kamu kesimindeki tatminsizlik ve hırçınlıklar sonuçta tüm Endüstri 
İlişkileri Sistemini etkisi altına almış, özel kesim işyerlerinde ya yoğun 
grev kararlan veya çok yüksek ücret taleplerini kabul zorunda kalan iş
yerleri ile karşılaşılmıştır. Finansman zorunluluklan, ihracat bağlantılan, 
enflasyon beklentileri vb. nedenlerle üretimini sürdürmek gereğini duyan 
bazı işyerleri, bu ücret taleplerine adeta nza göstermek zorunda kalmış 
ve Kamu-Özel kesim ücret farklan biraz daha açılmıştır.

Endüstri İlişkilerinde, Sistemin "senaryosuna" hatta son değişiklik
lerden sonra, yöneltilebilecek çok sayıda eleştiri mevcutken, belki bunla- 
nn  hepsinden de önemli olarak sistemin klâsik aktörleri özellikle Hükü- 
metle-Türk-İş arasında esasen mevcut olan kopukluk ve zıtlaşmalar daha 
da yoğunlaşmıştır. Kuşkusuz bu gelişmeler sendikalann siyasi boyuttaki 
faaliyet ve davranışlanm daha da güçlendirmeye başlamıştır.

Endüstri İlişkilerinin dış boyutuna gelince, bilindiği gibi UÇÖ-AT 
ilişkileri, tüm AT sosyal politikalan ile İş Hukuku’nun gelişmesinde çok 
önemli bir role sahiptir. Bu bakımdan Türkiye-AT ilişkilerinin gelişme
sinde Türkiye-UÇÖ münasebetlerinin çok ağırlıklı bir yeri vardır. Bu ko
şullar altında Türkiye bir yandan Anayasasında yeni düzenlemelere' gi
derken, diğer yandan sendikacılık ve toplu pazırlık yasalarında çağdaş 
normlar oluşturmak zorundadır.

Her ne kadar 98 sayılı "Toplu Pazarlık"la ilgili sözleşmeyi imzala
mayan Hollanda gibi AT üyesi bir ülke mevcutsa da 87 sayılı "örgütlen
me özgürlüğü" ile ilgili sözleşme üzerinde Türkiye'nin önemle durması 
gerekmektedir. Nihayet 1989 süresince özellikle UÇÖ Konferansı önce
sinde Türkiyenin bazı UÇÖ Sözleşmelerini imzalaması da olumlu bir ge
lişme olacaktır.
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Esasında Türkiye'nin AT tam üyeliği açısından Çalışma Yasalarında 
birçok çevrenin iddia ettiğinin aksine üstesinden gelinemeyecek yasal bir 
güçlüğü yoktur. AT'nin İş Yasası'm oluşturan Direktif ve Yönetme- 
lik'lerindeki düzenlemelerin bir çoğu, esasen Türk çalışma yasalarında 
yer almış bulunmaktadır. Bununla beraber bazı yasaların ve yasa hüküm
lerinin kaldırılmasına, yönetime katılma konusunda yeni düzenlemelere 
ihtiyaç olacaktır. Nihayet AT Sosyal Politikalarına uyumda önemle ele 
alınması gereken sahalar da mevcuttur.

Dileğimiz 1989'da Türkiye'nin, hızlı sanayileşme politikalarını da 
içeren daha yüksek bir büyüme hızı, gittikçe genişleyen siyasi özgürlük
ler ve nihayet nüfus ve istihdam politikalarıyla sosyal adalet hedeflerine 
yönelik daha âdil gelir dağılımına yönelmesidir. Bunca tarihi deneyim, 
tecrübe ve sıkıntılardan sonra, Türk Halkı ve Türk Endüstri İlişkileri Sis- 
temi'nin böyle aydınlık bir sonucu beklemeye hakkı vardır.

Kaldı ki günümüzde çağdaş Dünya'da sosyal gelişme, iktisadi büyü
me stratejilerinden bağımsız bir şekilde korunan ve teşvik edilen bir 
amaç haline de gelmiş bulunmaktadır.

SONUÇ
Halihazırdaki temel sorunların birkaç noktada toplandığını görüyo

ruz. Bunları, kısaca belirtmek gerekirse, oldukça yüksek seyreden enflas
yon, Kamu Kesimi'nde uygulanan toplu pazarlık ücret politikaları, kesim- 
lerarası diyalog eksikliği ve Kamu Kesimi'ndeki tartışmaların tüm 
Endüstri İlişkileri Sistemini etkilemesi olarak ifade edebiliriz.

Diğer bir deyişle Türk Endüstri İlişkileri Sistemi'nin sorunlarının 
ana kaynağı Kamu Kesimi olarak görünmektedir. Nitekim yetkililer 
"Özelleştirmenin" Devleti Endüstri İlişkileri Sistemi'nin bir tarafı, uyuş
mazlıkların ve tenkitlerin muhatabı olmaktan kurtaracağını ifade etmek
tedirler.

Türkiye'de Endüstri İlişkileri'nin 150 yıla yaklaşan tarihi gelişimi 
içinde, 1845'lerin "Polis Nizamından" modern iş yasalarına, "ameleper- 
ver cemiyetlerden" milyonluk işçileri örgütleyen sendikalara, kendiliğin
den oluşan dağınık ve cılız işi bırakma eylemlerinden, örgütlü iş uyuş
mazlık ve mücadelelerine ulaşılmıştır.

Bu gelişmeleri temelde Türkiye'deki 1.5 asra yaklaşan ekonomik, 
sosyal ve siyasi değişme süreçlerinin bir simgesi olarak da değerlendir
mek gerekir.

Özellikle bu gelişmenin son 50 yılı, modem ve çağdaş Cumhuriyet 
özlemlerine uygun çalışma reformlarıyla doludur. Şimdi yapılacak iş bu 
gelişme doğrultusuna uyacak bir biçimde Endüstri ilişkileri Sistemi'mize 
sanayileşme, demokratikleşme ve sosyal adalet tercihlerimize uygun yeni 
şekiller vermek ve yeni yorumlar getirmektir.
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OLAĞANÜSTÜ REJİMİN 
ULUSALÜSTÜ ÖLÇÜTLERİ BAĞLAMINDA 

DE FACTO - DE JURE AYRIMI

Doç. Dr. Mehmet Semih GEMALMAZ /

SORUNUN KAPSAMI
Bölgesel ve uluslararası İnsan Haklan (İH) belgeleri, bu hakların sı

nırlan bağlamında, genel olarak, iki farklı kategori öngörürler.
İlki, daha gevşek bir hal olmakla birlikte düzenlenen hakkın çeşitli 

ölçütlerle, olağan dunımundan farklı kılınmasına yol açan "sınırla- 
ma"lardır. Bunlar ancak yasal düzenlemelerin konusu olabilir ve ilkece 
süreklilik gösterirler, (*).

İkincisi ise, düzenlenmiş bulunan haklara aykm önlemlerin alınması
na olanak tanıyan ve sadece bir ulusun bunalım evresinde uygulanma yetisi 
bulunan daha ağırlaştmlmış sınırlamalardır. Başka deyişle, kriz ya da ola
ğanüstü halde temellendirilen bu istisnai rejim, mantığı gereği geçicidir, (2).

Bu iki rejim arasındaki farklılığı açıkça gösteren somut bir örnek, 
bazı hak ve özgürlüklerin hiç bir biçimde olağanüstü hal sınırlamalanna 
konu olamamasına karşın, olası sınırlamalara bağlanabilmesidir.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI: BM SÖZLEŞMESİ 
VE AVRUPA SÖZLEŞMESİ

Bu çalışmada iki metin üzerinde durulacaktır. Bunlar, Avrupa İnsan 
Haklan Sözleşmesi (AİHS) ve BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşme

(*) İstanbul Ünivrcsitcsi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi.
(1) Alexandre Charles Kiss, "Permissible Limitations on Rights", The International Bill of 

Rights: The Covenant on Civil and Political Rights, Louis Henkin (ed.) Colombia Uni
versity Press, New York, 1981, s. 290-310, Özellikle s. 290-292.
Oscar M. Garibaldi, "General Limitations on Human Rights: The Principle of Legality", 

Harvard International Law Journal, Vol: 17, Number: 3, Summer 1976, s. 503-557.
(2) Joan Hartman, "Derogation from Human Rights Treaties in Public Emergencies" Harvard 

International Law Journal, Vol: 22, Number: 1, Winter 1981, s. 1-52.
Rosalyn Higgins, "Derogations Under Human Rights Treaties", British Year Book of In

ternational Law, Vol: 48,1976-1977, s. 280 vd.
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sidir (kısaca, BMS),
(AÎHS, md. 15/1), savaş durumu ya da ulusun yaşamını tehdit eden 

diğer kamusal tehlikeler ortaya çıktığında, durumun gerekleri ile sınırlı 
olarak ve Uluslararası Hukuktan (UH) doğan diğer yükümlülüklere aykırı 
diişülmeksizin, AİHS'ndeki yükümlülüklere aykın önlemlerin alınabile
ceğini düzenlemektedir.

(BMS, md. 4/1) de aynı doğrultudadır; ancak ek olarak, ırk, renk, 
cinsiyet, dil, din ya da toplumsal kökene dayalı ayrımcılık yapılamayaca
ğını düzenlemiştir.

MEŞRUİYET ÖLÇÜTLERİ
Her iki madde de belirginleşen iki ölçüt saptanabilmektedir: "Ulusun 

yaşamını tehdit eden kamusal tehlike" ve "Durumun gerekleri ile sınırlı
lık".

ÖLÇÜTLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
Ölçütleri çözümlemek için metnin yazı diline bakıldığında şunları 

öncelikle saptamak olanaklıdır: W

"Ulusun Yaşamını Tehdit Eden Kamusal Tehlike"
Şimdiki zaman kullanıldığına göre sözü geçen "tehlike", mevcut, 

gerçek ya da çok yakın olmalıdır. Diğer söyleyişle, potansiyel, gelecekte
ki ya da olası bir tehlike kabul edilemez.

İkinci nokta, "ulusun yaşamı" dendiğine göre, kural olarak, tüm ulu
su ya da bir bütün olarak devleti tehdit eden bir tehlike olmalıdır. Tersten 
söylenirse, ulusun bir bölümüne yönelik ya da ülkenin belirli bir bölge
sinde beliren tehlike, kural olarak, bu ölçüte girmez.

BMS'nin hazırlanış evresinde kavramı netleştirmek üzere terminolo
ji ve anlatım biçemi üzerinde titizlikle durulmuş ve şu noktaların altı çizil
miştir. Buna göre temel sorun, çeşitli türleri olan "kamusal tehlike" halinin 
hangi nitelikte olduğunda ilgili devleti, kötüye kullanıma kapıyı açmaksı
zın, Sözleşmede içerilen haklara aykın önlemler alma hususunda yetkilen- 
direbileceğidir. Anlatım biçeminin dayandığı görüş şudur: kamusal tehli
ke, bir ulusun bütün olarak yaşamını tehdit eder önemde olmalıdır. Nite
kim, Avrupa sistemi çerçevesinde düzenleme ve kararlar pratiğini incele

(3) lan Brownlie, Basic Documents on Human Rights, Clarendon Press, Oxford, (2nd ed.), 
1988, s. 128-145, 242-257.

(4) Thomas Buergenthal, ’To Respect and to Ensure: State Obligations and Permissible Dero
gations", The International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights, 
Louis Henkir (ed.), New York, 1981, s. 72-9.
Colin Warbrick, 'The Protection of Human Rights in National Emergencies", Human 

Rights: Problems, Perspectives and Texts, F.E. Dowrick (ed.), Saxon House, England, 
1979, s. 89-106.
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yen çalışmasında Fawcett açıkça şu değerlendirmeyi yapmıştır: Olağanüs
tünün etkisi bütün ulus çapında görülmek zorundadır; bu nedenle ne kadar 
şiddetli (vahim) olursa olsun lokal bir olağanüstülük, Sözleşme (md. 15/1) 
anlamında"kamusal tehlike" koşulunun bulunmadığı sonucunu verir, (5).

Üçüncü nokta, "yaşam"a yönelik bir tehdit söz konusu olduğuna gö
re, bu, günümüz demokrasilerinin sıradan bir sorunu olan sistemli top
lumsal muhalefet, düşük düzeyli bir iç huzursuzluk ya da iç çatışma, vb. 
gibi sorunlardan çok daha ciddi, önemli ve ağır olmalıdır. Bu bağlamda, 
doğrudan, devletin işlevlerini yerine getiremez hale gelmesine yol açan 
zaaf durumu ortaya çıkmalıdır.

"Durumun Gerekleri ile Sınırlılık"
"Durumun gerekleri ile sınırlılık"ta madde metni içerdiği kavramlar 

bakımından incelendiğinde şu ölçütler belirginleşmektedir. Alınacak ön
lemlerin kapsamının, boyutlarının vurgulanması, orantılılık ilkesini orta
ya koymaktadır. Aykırı önlem, tehlikenin boyutlarıyla, örnek olsun, kap
sam, süre, etkililik, vb. açılardan orantılı olmalıdır.

"Kesin olarak durumun gerekleri" ile bağlı oluş belirtildiğine göre, 
bu, bir yandan orantılılık ilkesini pekiştirmekte, öte yandan ise ilgili yö
netimin bu yetkisini, örneğin siyasal muhalefeti bastırmak, etnik grup ya 
da azınlıklara ayrımcı siyasa gütmek gibi, kötüye kullanmaması ilkesini 
düzenlemektedir.

Maddede geçen "durum" ve "gerekler" terimleri, önlemlere yol aça
cak oluşumun objektif niteliğini belirlemektedir. Daha açık konduğunda, 
olağanüstülüğün gerekliliği konusunda yönetimlerin sübjektif ve denetim
siz yaklaşımı bu istisnai hal önlemlerinin alınmasını gayri meşru kılacaktır. 
Aynı biçimde, sistemin öngördüğü bu en ağır önlemleri almaya gerek kal
maksızın sorunun daha hafif önlemlerle çözümü olası bulunmasına karşın 
bu yolu yeğlemeyen yönetimin karan da meşrulaştınlamayacaktır.

"Uluslararası Hukuktan Doğan Diğer Yükümlülükler"
Üzerinde durulan bu iki temel ölçütün içeriğinin belirlenmesi bağla

mında önem taşıyan bir ek ölçüt de, olağan demokratik yaşam kurallanna 
aykm önlemlerin alınmasının, devletin Uluslararası Hukuktan doğan di
ğer yükümlülüklerini ihlal etmesine olanak vermemesidir. Bu yükümlü
lüklerin kapsam ve çerçevesinin belirlenmesinde sadece Uluslararası Hu
kuk değil, artık bağımsız bir disiplin haline gelmiş bulunan Uluslararası 
İnsan Haklan Hukuku da dahildir.

(5) 10 GAOR Annexes, U.N. Doc. A/2929, part O, ch. 5, (1955), parag: 39.
Bu ölçütün Avrupa sisteminde değerlendirilişi için aşağıda bkz: Lawless Vak'ası ve Yuna
nistan Vakıası örnekleri.
J.E.S. Fawcett, The Application of the European Convention on Human Rights, Claren
don press, Oxford, s. 246.
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BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Kapsam ve Amaç

Her iki sözleşme de, gerek durumun istisnailiğinin açık belirtisi ve 
gerekse bu halde zorunlu görülen ulusalüstü denetimin zorunlu aracı olan 
"bildirimde bulunma" yükümlülüğünü getirmiştir, (AÎHS, md. 15/3), 
(BMS, md. 4/3). Böylece keyfi, güvencesiz tasarrufta bulunmanın yolu 
kapatılmak istendikten başka, olağanüstü hal sürecinde yönetimin anaya
sal ve diğer hukuksal sınırlara bağlılığı, bu anlamda hukukun üstünlüğü 
saklı tutulmaya çalışılmıştır.

BMS, AİHS'den farklı olarak, bildirimde bulunma yükümlülüğünün 
kapsamına "tüm sözleşme tarafı devletlere yapılması" ve bunun "derhal" 
olması hakkında hüküm koymuştur. Ayrıca, "aykırı önlemler alınan hü- 
kümler"e ilişkin bilgi iletilmesi de BMS'nde düzenlenmiştir. AÎHS, bu 
konuda sadece "alınan önlemler" konusunda açıklama istemini düzenle
miştir.

Bildirimin Değerlendirilmesi
Olağanüstü hale ilişkin ulusalüstü birimlere (BMS-diğer taraf dev

letlere; AİHS-Avrupa Konseyi) yapılan bildirimler otomatik ya da kendi
liğinden bir incelenme-değerlendirilme sürecine konu olmamaktadır. 
Sözleşmelerde bu süreç düzenlenmemiştir. Bu açıdan bir boşluk olduğu 
söylenebilir. Bu çerçevede sorun, ilgili devletlerin olağanüstü hal önlem
lerine başvurma eğiliminin yeterince frenlenememesinde özetlenebilir.

AYKIRI ÖNLEMLERİN ALINAMAYACAĞI HAKLAR
Bir ulusun karşılaşabileceği bu en ağır bunalım evresinde bunalımı 

aşmaya yönelik sınırlayıcı ya da askıya alıcı önlemler, hiç bir koşulda şu 
hak ve özgürlüklere ilişkin olamayacaktır.

Her İki Sözleşmede Ortak Haklar
Yaşama Hakkı, (BMS, md. 6), (AÎHS, md. 2).
İşkence ve kötü muamele yasağı, (BMS, md. 7), (AİHS, md. 3).
Kölelik yasağı, (BMS, md. 8/1, 2), (AİHS, md. 4).
Suç ve cezaların yinelenmezliği, (BMS, md. 15), (AÎHS, md. 7). 

Sadece BMS'nde Aykırı Önlemler Alınamaz Sayılan Haklar
Sözleşmesel yükümlülük nedeniyle hapis yasağı, (BMS, md. 11, Av

rupa Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünde benzeri hüküm yer almıştır.)

Hukuk önünde kişiliğin tanınması, (BMS, md. 16, AİHS'nde bu hak
kın kimi öğeleri md. 6/1’de kısmen içerilmiştir.)

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, (BMS, md. 18).
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ULUSALÜSTÜ İNSAN HAKLARI BİRİKİMLERİNİN 
KARARLAR PRATİKLERİNDEN ÖRNEKLER

İçtihatların Anlamı

Bıı kararlar pratiklerinin incelenmeni iki açıdan işlevsel öneme 
sahiptir. Bir kez, lıııkuk metinlerinde geçen kavramlar bu içtihatlarla 
somutlaşmakta, ölçütler belirginleşmekte ve incelemeye konu biçim
leyecek elverişli araçlar haline gelmektedir. İkincisi, Sözleşmelerdeki 
bazı boşlukların doldurulması ve terimler üzerindeki tereddütlerin gi
derilmesi kararlarla olanaklıdır. Dolayısıyla bunların değerlendirilme
si sistemin bütünlüğüne ve anlamına girebilmenin anahtarı olmakta
dır.

Avrupa İnsan Hakları Birimleri Kararlar Pratiği

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) çerçevesinde irdelenmiş 
olan dört temel vak’a bağlamında üretilen standartlar örneklenebilir. Bun
lar,

-  Kıbrıs Vak'ası: Diplomatik çözüm ile sonuçlanmış devletlerarası 
şikayet başvurusudur, <6).

-  Lawless Vak’ası: Avrupa însaıı Haklan Mahkemesi (AİHM) öııii- 
ne getirilmiş olan bireysel başvurudur, <7>.

-  Yunanistan Vak'ası: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önüne 
gitmiş olan devletlerarası başvurudur, (8>.

-  İrlanda Vak'ası: AİHM önüne götürülmüş olan ilk devletlerarası 
başvurudur,

Kıbrıs Raporunun önemi, (AİHS, md. 15) çerçevesinde yaptığı şu 
saptamalardır, i-) Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK), yönetimle
rin olağanüstü hal ilanlarını incelemeye "yetkili ve görevlidir"; ii-) ilgili 
yönetime, aykırı önlemler alması tasarrufunu meşrulaştırması için bir es
neklik payı (takdir alanı, margin of appreciation) bırakılır. Bilindiği gibi, 
ulaşılan çözümün niteliği nedeniyle bu Rapor yayımlanmamıştı. Ne var 
ki, daha sonraki ürün olan Lawless Raporunda Kıbrıs Raporuna yapılan 
yollamalar aracılığı ile adı geçen belgenin içeriği büyük ölçüde kamuya 
açılmış oldu.

(6) Cyprus Case (1958-1959): Y.H. liur. Conv. on Human Rights, 182 (E. Com. H.R. Re
port).

(7) Lawless Case, Report of the K. Com. II.R. (1900-1961) Eur. Ct. H.R., scr. B: Y.H. liur. 
Conv. on Human Rights, 1961,438 /Eur. Cl. II.R. judgement).

(8) Greek Case (1969): Y.H. Kur. Conv. on Human Rights, (E. Com. H.R. Report).
(9) Ireland Case, Ireland v. U.K. (1976); Y.l?. liur. Conv. on Human Rights, 512 (E. Com. 

H.R. Report); liur. < 'i. H.R. Judgement (1978), Eur. Cl. H.R., ser. A.
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Lawless vak'asinda can alıcı öge, (AİHS, md. 15) bağlamında ilk 
kez "olağanüstü durum"un tanımlanması girişiminde bulunulmuş olması
dır. Buna göre, "tüm nüfusu etkileyen ve örgütlü ulusal yaşamı tehdit 
eden durum olağanüstüdür". Bu tanım denemesinden üç öğeyi öncelikle 
çıkarmak olasıdır. Bunlar, i-) durumda bir "istisnailik" söz konusudur; 
ii-) "örgütlü toplum yaşamına yönelik tehdit" vardır ve nihayet iii-) "ya
kın bir tehlike" (immenent danger) gündemdedir.

AÎHK daha sonra Lawless vak'asını kendiliğinden AÎHM önüne gö
türmüştür. Mahkeme, Komisyonun tersine, ilgili yönetime bırakılan "tak
dir alanı" sorunu üzerinde yoğunlaşmamıştır. Hatta, bu vak'ada ilgili İr
landa yönetiminin, olağanüstüye yol açan koşullan makul (reasonably) 
ölçülerle kavrayıp değrelendirdiğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, bu 
makullüğü belirleyen etmenler, yükselen terörist etkinlikler, IRA adlı ya
sadışı örgütün varlığı, dış ilişkilere yönelen tehlikedir. Mahkeme bu 
vak'ada özellikle şu hususların üzerinde durmuştur: i-) Bir kez, (AİHS, 
md. 15)'in koşullarının oluşup oluşmadığının belirlenmesi Mahkemenin 
görevidir; ii-) İkincisi, olağanüstüyü ancak "olağanüstünün doğal ve gele
neksel anlamı" belirleyebilir, (Year Book, 1961, sf: 472-476).

Üçüncü vak'a, Yunanistan'da Albaylar Cuntasına yol açan askeri 
darbe ve İnsan Haklan ihlallerine ilişkindi. Bu vak'ada, Cunta, tanınmış 
haklara aykm önlemler alınması ya da onların askıya alınması tasamıfla- 
nnı meşrulaştırmak için üç temel gerekçe ileri sürmüştü. Bunlar, i-) Ko
münizm tehlikesi; ii-) Anayasal Hükümette Kriz ve iii-) Kamu Düzenin
de Kriz. Bu üç gerekçeyi irdeleyen AİHK şu görüşlere yer vermiştir: i-) 
Komünizm tehlikesi "yakın" bir tehlike olmadığı gibi, hem yakalanan si
lahlara ilişkin kanıtlar yetersizdir hem de inandırıcı değildir. Kaldı ki, 
Komünistlerin hemen yakalanıp tutuklanmış olmalan da, tehlikenin ya
kın olmadığının kanıtıdır; ii-) her ne denli halk arasında Yunanistan'ın si
yasal geleceğine ilişkin "yaygın bir endişe" varsa da, bu, anayasal kriz 
olarak kabul edilemez. Komisyon bu görüşünü temellendirirken o evrede 
diğer Avrupa ülkelerindeki grev, diğer eylemler, vb. olaylarla karşılaştır
ma yapmış ve Yunanistan'daki durumun diğer örneklerden çok farklı ol
madığını ve "yaşamsal gereksinim ve kaynaklarda bir kesilme" bulunma
dığı değerlendirmesini görüşüne baz almıştır; iii-) ayaklanmalann polis 
tarafından çabuk denetim alüna alınmış olmasını da Komisyon, "gerçek 
ya da yakın tehlike" öğesi koşullannın oluşmadığı sonucuna gerekçe kıl
mıştır, (Year Book, 1969, sf: 55-56, 61-62, 75-76).

İrlanda İngiltere'ye karşı vak'asinda Komisyon önce oybirliği ile İn
giltere'nin Kuzey İrlanda'da aldığı önlemlerin, "İçesin olarak durumun ge
rekleri ile sınırlılık" ölçütüne uygun olduğu görüşünü vurgulamıştır. An
cak Komisyon dikkatini, olağanüstü duruma ilişkin gerçekler ile bunu 
karşılamak üzere tercih edilecek önlemler arasındaki İLİŞKİ üzerinde 
odaklaştırmıştır. Bununla birlikte belirtilen yaklaşım, "oransallık ilkesi
nin" kapsamlı bir değerlendirilmesi sayılamayacağı gibi, "takdir alanı"
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sorununda da önceki birikiminin geliştirilmesine pek katkıda bulunma
maktadır. Bu başvuruya yol açan olaylar pratiğinin boyutları gerçekten 
de dikkat çekicidir. 1971-1975 arasında binlerce kişi, Kuzey İrlanda'da 
İngiliz güvenlik güçlerince yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Bu pratik 
işkence ve kötü muameleye de yol açmıştır. Halen olağanüstü rejim prati
ği Kuzey İrlanda'da sürmektedir ve neden biçimlediği insan Hakları ihlal
leri pratikleri AİHK ve AİHM'nin aykırılıkları saptayan yeni kararlarını 
gündeme getirmektedir, 0°). İncelediğimiz İrlanda İngiltere'ye karşı 
vak'asında Mahkeme, komisyondan farklı olarak, (AİHS, md. 15) içtihat
ları çerçevesinde ele aldığı "takdir alanı" sorununda uç yorumlardan biri
sini yapmıştır. Mahkeme, (md. 15) bağlamındaki vakaların incelenmesin
de önce kendi yetkisi sınırlarını belirlemiş ve ulusal yönetimlerin "olağa
nüstü durumun üstesinden gelme ya da terörizmi önlemede", dolayısıyla 
bunun gerektirdiği önlemleri saptamada daha "elverişli pozisyonda" bu
lunduğunu vurgulamıştır, (Year Book, 1976, sf: 722, 732, 734). Ancak 
bu saptama, ilgili devletin denetimsiz ve hukuk dışı biçimde olağanüstü 
rejim uygulamasına geçebileceği sonucunu hiç bir biçimde vermemiştir. 
Zira, ulusalüstü İnsan haklan birimleri olarak komisyon ve Mahkemenin, 
daha en başta, bu tür vak'alan inceleme yetki ve görevi konusunda aldık
ları kararlı tutum, sorunun ulusalüstü denetime ve bunun ölçütleri olan 
İnsan Hakları standartlarının aranmasına açık oluşunun kanıtlarıdır.

Olağanüstü hal pratiklerinin ulusalüstü birimlerce İnsan Haklan 
standartlarına uyumluluğu bakımından denetilmesinde yararlanılan et
kin bir yöntem de. tanıklık kıırumuna başvurulmasıdır. Gerçekten de, 
özellikle Komisyon, hakların askıya alınması pratikleri mağdurlarının 
tanıklıklarından sıklıkla yararlanmaktadır. Örnek olsun, (AİHS, md. 15) 
bağlamında, Yunanistan vak'asında 32, İrlanda vak'asında ise 100'den 
fazla kişinin tanıklığına başvurulmuştur. Mahkeme de, zaman zaman 
kendisi tanıkları dinlemekle birlikte, kural olarak, Komisyonun hazırla
dığı raporlar, kanıt belgeleri ve diğer bulgulan esas alan pratik üret
mektedir.

BM İnsan Hakları Komitesi Kararlar Pratiği

BM Medeni Haklar Sözleşmesi (md. 4)'ün, olağanüstü rejimlerin 
standartlarına ilişkin olarak netliğe kavuşması, daha çok bu Sözleşme 
(md. 40)'da düzenlenen Taraf Devletlerin sunduğu raporların incelenmesi 
süreci çerçevesinde gerçekleşmektedir. Olağanüstü hal ilan edip haklan 
askıya alan devletler buna ilişkin raporlannı Komiteye sunmakta ve Ko
mite toplantılarına temsilcilerini de göndermektedirler.

(10) Olağanüstü hal rejimi pratiğinin K. İrlanda'da bclirişi ve bunun yol açtığı insan Haklan ih
lallerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hüküm altına alınmasına ilişkin yeni 
bir case law ve bunun Türkçe irlenemesi için bkz: Mehmet Semih Gemalmaz, "Terörüünle- 
me İnsan Hakları İhlalini Meşrulaştırmaz: Ingiltere Vak'ası", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 
S: 107, Ankara, Mayıs 1989, s. 13-16.
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Bu Sözleşnıe bağlamında tipik vak'a Şili'ye ilişkindir. Ayrıca İngilte
re'nin Kuzey İrlanda'daki pratikleri de gündeme gelmiştir. Ek olarak, 
Lübnan, Uruguay, vb. vak'alara işaret edilebilir.

Komite, özellikle Şili tarafından sunulan raporları idealize edilmiş 
ve soyut olarak nitelendirmiş (34 U.N. GAOR, Supp. No: 40; U.N. Doc. 
A/34/40, 1979), bu ülkeye Ad Hoc bir Çalışma Grubu göndererek yerin
de araştırma ve inceleme yaptırmış, bu ülke yönetiminden gerçekçi yeni 
raporlar sunması isteminde bulunmuş, bu yolla gözetim/denetime bağlı 
ağırlığını sürekli Şili yönetimi üzerinde hissettirmiş, sıkıyönetim kalkası- 
na karşın siiregiden hakların askıya alınması pratiğini uluslararası kamu
oyu önünde sistemli biçimde eleştirmiş, kurumsallaştırılan sürekli olağa
nüstü rejimin kabul edilmezliğini vurgulamış, askıya almayı meşrulaştır
mak için "yeni ayaklanmalar" savını ileri süren Şili tezlerini açık ve kesin 
biçimde reddetmiştir, (n >.

Komite, ilgili Taraf Devletleri daha çok inanılır, sağlıklı bilgiler içe
ren raporlar sunmaları konusunda sıkıştırmıştır. Bu Lübnan, Uruguay ve 
Şili örneklerinde açıkça görülmüştür. Bunun dışında, standartların belir
lenmesi bağlamında daha doğrudan önem taşıyan öge olan askıya alına
mayacak hakların durumu konusunda dikkatini yoğunlaştırmıştır. Eleşti
riye açıktır ki, bu yaklaşım biçimi, örnek olsun, "durumun gerekleri ile 
sınırlılık", vb. gibi diğer ölçütlerin içtihatlarla belirginleştirilmesinde ye
terince etkili tutum alınamadığını göstermektedir. Bununla birlikte, Ko
mite, örnek olsun Kolombiya’yı da, askıya alınan hakları belirtmediği, as
kıya alma nedenlerinin yeterli olmadığı, askıya almanın kapsam ve sona 
erme tarihinin belirlenmemiş olduğu gerekçeleriyle çok sert biçimde 
eleştirmiştir, (12).

Etkinliği yeterli standart üretiminde bulunulamaması gerek Sözleş
me gerekse Komite Kurallarının niteliğinden de kısmen doğmaktadır. Ni
tekim Komite, olağanüstü rejim pratiğine ilişkin olgulan üçüncü el kay
naklarla doğrulama yoluna gitmiştir. Örnek olsun, Şili için, Ad Hoc Ça
lışma Grubu raporu (İnsan Hakları Komisyonunun Karar No: 8 (XXXI) 
ile 1975'de kurulmuş ve 8 rapor üretmiştir), Amerikalılararası İnsan Hak
ları Komisyonu, Şili'de İnsan Haklan Durumuna İlişkin Şikago Soruştur
ma Komisyonu, (bu da bir ad hoc çalışma grubu olup 12 Şikagoludan 
oluşmaktaydı; bu birim raporunu 1974'de yayımlamıştır) gibi organların 
biçimlendirdiği raporlardan, ayrıca 1979 tarihli Özel Raportör çalışma
sından yararlanmıştır. Yine örnek olsun, İrlanda İngiltere'ye karşı 
vak'asına ilişkin hüküm de, hatta Kuzey İrlanda'da Polis Sorgusu Usulü
ne İlişkin Mennett Komitesi Raporu da (Human Rights Committee (67th

(11) U.N. Human Rights Committee (127th mtg.), U.N. Doc. CCPR/C/SR 127 (1979); U.N. Hu
man Rights Committee (128th mtg.), U.N. Doc. CCPR/C/SR 128 (1979); U.N. Human 
Rights Committee (129th mtg.), U.N. Doc. CCPR/C/SR 129 (1979); Summary Records of 
the 128-129, (1979).

(12) U.N. Doc. CCPR/C/SR 233 (1980), parag. 13.
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meeting), U.N. Doc. CCPR/C/SR. 67, 1978; 34 U.N. GAOR, Supp. (No: 
40), U.N. Doc. A/34/40, 1979) değerlendirmeye alınmış çalışmalar ara
sındadır. Bu örnekler bağlamında dikkatten kaçmaması gereken özellik- 
şudur: ister bölgesel isterse uluslararası düzeyde yapılaştınlmış olsun İn
san Haklan birimleri kararlar pratiği arasında, ilk bakışta göründüğünden 
çok daha yoğun ve etkin bir etkileşim vardır. Bu olgu, özerk bir hukuk 
disiplini olarak Ulusalüstü İnsan Haklan Hukukunun temel karakteristik
lerinden birisidir.

GENEL DEĞERLENDİRME
Olağanüstü rejim düzenlemesine ilişkin ulusalüstü prosedürler, 

özünde bir olgu saptama mekanizmasıdır. Çoğu kez, ilgili birimlerce üre
tilmiş kararlann, doğrudan ve kendiliğinden uygulanması usulü söz ko
nusu olmamaktadır. Örnek olsun, Avrupa sisteminde, Bakanlar Komitesi 
bu kararlara etkinlik kazandırır (AİHS, md. 32) ve Mahkeme hükümlerin 
yerine getirilmesini gözetir, (AİHS, md. 54). Devletlere, doğrudan bir yü
kümlülük getirmediği doğnıltusundaki değerlendirmelere kapıyı açık bı
rakan bir düzen yapılaştmlmıştır. Kuşkusuz, AİHM hükümlerinin iç- 
hukuk düzeyinde uygulamaya konu olması bu alanda bir gelişme sağla
yacaktır; zaten buna yönelik küçümsenemeyecek bir birikim de, ulusal 
yargı yerleri kararlar pratiği ile oluşmuş durumdadır. Ancak, özellikle 
olağanüstü rejim türünden kritik konularda, düzenlenmiş hak ve özgür
lüklere aykırı önlemler alınması (derogation) ya da onların askıya alın
ması (suspension) pratikleri karşısında ulusal mahkemelerin her zaman 
yeterince duyarlı tutum takınabildikleri savlanamaz. Bu, hem ulusal yö-, 
netimlerin ürettikleri ihlalci siyasalar karşısında görülebildiği gibi, ulusa
lüstü İnsan Hakları birimlerinin ürettikleri İnsan Hakları standartlarının 
benimsenmesi, iç-hukuk düzeniyle bütünleştirilmesi sürecinde de izlene
bilmektedir. Bunda yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılması, dolaylı ya 
da doğrudan baskıların yargı görevlilerine yöneltilmesi, vb. pek çok ne
den etkin olduğu gibi, ulusalüstü düzeyde ise, örnek olsun, gerek BM ge
rekse Avnıpa sisteminde ilgili birimlerin ürettiği kararların icrasının (Av
rupa Konseyi Bakanlar Komitesi, BM Genel Kurulu, BM Güvenlik Kon
seyi gibi) siyasal niteliği belirgin birimlere bırakılmış olması da belirleyi
ci olmaktadır. Siyasallaşmışlığa böylesine açık olma, ekonomik cezalar, 
askeri önlemler, üyelikten çıkarmalar, vb. türünden daha ağır nitelikli 
yaptırımların uygulanması önünde ciddi engel biçimlemektedir.

Bölgesel ve uluslararası İnsan Hakları sistemlerinin can alıcı özellik
lerinden birisi, olgu (vak'a) saptama mekanizmalarını kurmalarıdır. Bu 
amaca yönelen "in loco (yerinde) araştırma" yöntemi etkin tekniklerin 
başında gelmektedir. Olağanüstü rejim sorunu bağlamında ulusalüstü İn
san Haklan birimleri, in loco araştırma tekniğini etkili biçimde kullan
mışlardır. Bununla birlikte Avrupa sistemi içerisinde Komisyon ve Mah
kemenin kararlar pratiği aracılığı ile olağanüstü rejim hakkında oluştur
duğu standartların, sorunu bütün yönleriyle kapsayacak ve netleştirecek
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biçimde olgunlaştığı ileri sürülemez. Bu değerlendirme, büyük ölçüde, 
BM sistemi için de geçerlidir. Eklenmeli ki, Afrika Şartı ile oluşturulan 
bölgesel sistem, hak ve özgürlüklere aykırı önlemler alabilmeye ilişkin 
bir genel hüküm içermemesiyle özelleştiği için, Afrika Komisyonunun 
buna ilişkin kararlar üreterek standartları belirginleştirmesi olanağı yok
tur, (13) Bunlara karşılık, Amerikahlararası sistem içersinde gerek Ameri
kan Komisyonu gerekse Mahkemesi, bölgede yaygın, yoğun ve sürekli 
bir gerçeklik olan olağanüstü rejim pratiği nedeniyle de belirlenerek, et
kin ve somut standartlar sergilemiştir, (14>.

Mevcut düzenlemeler ve onların somut vak'alar için uygulanması bi
rikimi ışığında değerlendirildiğinde temelli sorun öbeklerinden birisi ola
rak "takdir alanı" sorunsalı ile karşılaşılmaktadır. Gerçekten de, sınırları
nın belirlenmesinde güçlük çekilen bıı alan, ihlallere yol açan durumu 
kökten ve kesin biçimde önleyici, giderek ortadan kaldırıcı standartların 
oluşturulmasına ayak bağı teşkil etmiştir. Bunalıma yol açan olağandışı 
durumu değerlendirmede, dolayısıyla onu aşmak için hangi tür ve nitelik
teki önlemlerin nasıl ve ne süre ile alınıp uygulanacağını takdir etmede 
ulusal organlar kuşkusuz ki elverişli durumdadır. Buraya kadar belirtilen 
görüş, yukarıda örnekleri verilen ulusalüstü birimlerin kararlarına da ko
şut düşen bir saptamadır. Ancak sorun, işte asıl bu noktada başlamakta
dır. Ulusal organların (örneğin yürütmenin) adı geçen elverişli konumu, 
esasen, tek tek sayılmak yoluyla belirlenmiş (savaş, savaş tehlikesi, ayak
lanma, doğal afet, vb.) olağandışı durum ve bu izleyen rejimin hukuksal 
çerçevesini çizen ulusalüstü İnsan Hakları standartları yükümlülükleri 
(bildirim, dokunulamaz haklar, oransallık ölçütü, vb.) ile sınırlanmıştır. 
O halde, elverişli konumdaki ulusal organa bırakılan takdir yetkisi, bir 
kez her şeyden önce, bütünüyle bağlı ve sınırlı bir yetkidir. Üstelik bu, 
ulusal düzenlemenin üstüne geçen ulusalüstü standartlarla üstiiste gelen, 
bağlı olmak özelliği güçlendirilmiş bir yetkidir. Kaldı ki, ulusalüstü İnsan 
Hakları birimleri o denli çarpıcı kararlar üretmiştir ki, bir ülkedeki ayak
lanma ya da gösteriyi tartarken diğer bölge ülkelerindeki olaylarla karşı
laştırmalar yapabilmiştir, (Yunanistan vak'ası örneği). Bu yaklaşım, dışa
rıdan bakışta en fazla özel, özgün ya da ulusal görülmesi olası bir süreç

(13) Mehmet Semih Gemalmaz, "Afrika insan ve Halkların Haklan Şartı Üzerine Düşünceler", 
MHB (Milletlerarası Hııkuk Bülteni), Yıl: 7, S: 2, İstanbul 1987, s. 131-145.

(14) örneğin Amerikan İnsan Hakları komisyonu, "Şili'dc İnsan Haklarının Durumuna İlişkin 
Rapor"unda şu ölçütlei belirginleştiriyordu: temel haklara ilişkin güvencclcri askıya almaya 
ilişkin önlemler, hiç bir biçimde, onların kabul edilmesini belirleyecek olan fiili, gerçek ve 
kanıtlanabilir durumlardan öteye geçmemelidir, örneğin, gerçekte varolmayan savaş hali 
ya da bunun varsayım olarak varsayılması hali, Uluslararası Hukuk çerçevesinde, bu tür gü
vencelerin askıya alınmasını haklı kılmaz. IACHR, Report on tlıe Statııs of Human 
Kiglıts in Clılle, OAS Doc. OEA/Ser. L/V. 2.34, Doc. 21, Corr. 1, 1974.
Şili için ayrıca bkz: F. van Hoof, 'The Protection of Human Rights and the şlmpact of 
Emergency Situations Under International Law \vith Spécial Reference lo tlıe Présent Situa
tion in Chilc", Revue des Droits de L'Homme, Vol: 10", January-June 1977, No: 1-2, s. 
213-248.
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için bile, nasıl ulusalüstü ölçekte değerlendirme yapılabildiğinin çarpıcı 
bir örneğidir. Bu veriler karşısında artık bir ülke yönetiminin ulusalüstü 
İnsan Haklan ölçütlerinden sıyrılması, şu ya da bu yonım cambazlıkla
rıyla bunlann bağlayıcılığından kurtulması olası değildir.

Olağanüstü rejimin çerçevelenmesinde sorunlar kuşkusuz ki takdir 
alanı ile tükenmemektedir. Bunun gibi, bölgesel ve uluslararası İnsan 
Haklan sistemleri için geçerli bir başka ortak sorun noktası, genel olarak 
yaptırımlann etkisizliği kadar, mekanizma ve prosedürleri çalıştırmada- 
bir yol olan bireysel başvurunun seçmeli bir usul olarak yapılaştmlmış 
olmasıdır. Bu usul, ulusalüstü korumanın etkinleşmesini geciktirmekte
dir. Amerikalılararası sistemde ise seçmeli olan devletlerarası başvuru
dur, Avrupa sisteminin tersine. Ne var ki, neresinden bakılırsa bakılsın, 
ilgili İnsan Hakları birimlerinin kendiliğinden devinime geçmesini siste
min esası kılmayan bu modeller için getirilecek eleştiriler ortaktır ve ge- 
çerlidir.

Bölgesel ve uluslararası İnsan Haklan belgelerinde olağanüstü reji
min ölçütleri ve bunlann ilgili birimler eliyle somut olaylarda yorumlana
rak netleştirilen çerçevesi ışığında belirlenebilecek temel saptama, olağan 
evreler için yürürlükte bulunan hak ve özgürlük güvencelerinin, bu istis
nai halde, yeni bir rejime bağlanmasındaki zorunluluktur. Olağanüstü re
jimin mantığı, esası bu kavrayışa dayanır. Ve gerek ulusal ve gerekse 
ulusalüstü normlar, bu zorunluluk bağlamında, İnsan Hakları aleyhine 
doğan durumu dengeleyecek ölçüt ve prosedürler koyarlar. O halde, 
anahtar sorun, İnsan Haklarını kuramsallaştıran (tanıyan, koruyan ve ge
liştiren) düzen ile onu sınırlayan (askıya alan) düzen arasında kurulması 
gerekli dengenin başansında yatmaktadır. Bu anlayış, örnek olsun, Avru
pa sistemi içerisinde Klass ve diğerleri Vak'ası nedeniyle Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi tarafından çarpıcı biçimde formiilleştirilmiştir: de
mokratik toplumun savunulması gerekleri ile bireysel hakların savunul
ması arasındaki uzlaşma, Sözleşme ile kurulan sisteme yerleşiktir, (15>. 
Ama bu nasıl bir uzlaştırma, nasıl bir denge olacaktır? Yüzyılı aşkın bir 
süre önce, ABD Yüksek Mahkemesi bir ülkede özgürlüğün tüm temel il
kelerinin korunması, korumanın bedelinden daha değerli değildir değer
lendirmesini yaparken sorunun çetrefelliği saptamıştı, (16).

Açıktır ki, belirtilen anahtar öge dengenin böylesine ön yüze çıkar
tılması, bütün bunlann önüne gelebilecek bir temel tartışma noktasının 
bu çalışma bağlamında gözardı edildiği anlamına gelmektedir. Bu tartış
ma öbeği şudur: acaba, demokratik sistemlerin öngördüğü olağanüstü re
jim, gerçekte de, bir ulusun karşılaştığı krizin aşılmasının en elverişli, et
kin ve İnsan Haklarına saygıya dayanan aracı mıdır? Bu ön sorun, aslında

(15) Klass and others Case, Eur. Ct. H.R. judgement, s. 22, parag. 59, Ser. A, (1979).
(16) Justice Davis, U.S. Supreme Court (1866), Ex parte Milligan; yollama için bkz: Colin 

Warbrick, a.g.m., s. 93, dp: 14.
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yaşamsal öneme sahiptir; çünkü, olağanüstü rejimin pratikleri hemen he
men istisnasız olarak her ülkede ve her keresinde göstermiştir ki, ciddi 
İnsan Haklan ihlallerine yol açmaktadır. Somut bir örnek olması bakı
mından hemen, İngiltere yönetiminin Kuzey İrlanda'daki uygulamaları, 
buna dayanak olan hukuk sistemi anımsatılabilir, (1?).

0

Bugün ulaşılan aşamada, demokratik ve İnsan Haklarına dayalı 
norm ve prosedürlere uygun olarak ilan edilen ve uygulanan olağanüstü 
rejimi ikame edecek, ondan daha az riskli ya da İnsan Haklarına daha 
fazla saygılı bir model kuramsal olarak da pratik olarak da henüz gelişti- 
rilebilmiş değildir. Bu nedenle, yadsınamayacak bir olgu olan normal 
haller dışındaki olağanüstü durumlan karşılamak üzere, bugüne kadarki 
pratik birikimine dayanarak da geliştirilmiş bulunan ve ölçütleri ulusalüs- 
tü düzeyde de saptanan bir hukuk rejimi ile karşılamak ve ihlalleri en az
da tutmaya çalışarak, gerçekleştiğinde de hızla telafisi yoluna gitmek ka
çınılmaz, giderek zorunlu gözükmektedir.

SONUÇ: DE FACTO - DE JURE AYRIMI ZORUNLULUĞU
Bu noktaya dek yapılan değerlendirmeler, demokratik rejimlerin 

öngördüğü içerik ve usulle düzenlenen ve bunun gerektirdiği mantıkla 
kavranabilecek olan olağanüstü rejim standartlanna ilişkindir. Daha 
açık biçimde ortaya konduğunda şu görülür. Tüm dünyada yaygın ve 
sistemli uygulanma gerçekliği bulunan olağanüstü rejimler, aslında tek 
ve aynı rejimin değişik görünümlü pratikleri olarak kavranmakta; bu 
değişik pratikler ilgili yönetimlerin İnsan Haklan ihlallerine daha az ya 
da çok yol açması ölçütü ile ayrımlandırılmaktadır. Bu anlamda, soru
nun özünde, örnek olsun Şili'de Pinochet, Filipinlerde Marcos, Ingilte
re'de Thatcher, Nikaragua'da Somoza, Mısır'da Nasır, Güney Afrika 
Cumhuriyeti'nde Botha, Yunanistan'da Papadopoulos, vb. arasında sa
dece İnsan Hakları ihlallerinin sayısı ve sıklığı açısından farklılıklar iz
lenir; ama sonuçta hepsi, örneğin, sıkıyönetim, olağanüstü hal yahut 
seferberlik gibi tek bir olağanüstü rejimin kavram, kurum, süreç ve 
mantığı değerlendirilir. Ulusalüstü İnsan Haklan birimleri de, alanı dü
zenleyen standart normları, bu değişik özellikler gösteren pratikler için 
bir bütün ve istisnasız olarak arar. İşte temel açmaz, uluslararası ölçek
te kuramsal olarak da henüz yetkin çözüme bağlanamayan temel sorun 
burada yatmaktadır.

Bir başlangıç noktası olarak esas alınması gereken ölçüt, olağanüstü 
rejimin hukuksal çerçeve ve kapsamı ile pratiğini belirleyen siyasal erkin 
nitelik ve konumu; dolayısıyla onun statüsünü belirleyen rejimin kendisi-

(17) Bkz: Yukarıda dipnot (10)'da örneklenen çalışma. Ayrıca bkz; M. Boyle, "Emergency Situ
ations and the Protection of Human Rights: A Model Derogation Provision for a Northern 
Ireland Bill of Rights", Northern Ireland Law Quarterly, 1977, s. 160 vd.; 'Torture and 
Emergency Powers Under the European Convention on Human Rights: Ireland v. United 
Kingdom", American Journal of International Law, Vol: 71, 1977, s. 674 vd.
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dir. Buna bitişik ve aranması gerekli ikinci ölçüt ise siyasal erkin ele ge
çiriliş yöntemi ve sürecidir.

Belirtilen ölçütlerin somut göstergesi, hükümet darbeleri olgusu ve 
darbe ile kurulan de facto rejim gerçekliğidir.

De facto rejime yol açan darbelerin temel karakteristiği, bir ülkede 
mevcut yasal ve meşru yönetimin, kural olarak, anti-anayasal, anti-yasal 
ve gayri-meşru biçimde ve bir zorunluluk olmamakla birİikte çoğu kez o 
ülkedeki silahlı kuvvetler (bu silahlı gücün bütünü ya da bunun içerisinde 
bir grup olabilmektedir) tarafından, yine zorunlu olmamakla birlikte ge
nellikle kanlı biçimde devrilmesi ve yerine bu eylemi gerçekleştiren er
kin geçmesidir. Buradan bakıldığında, bu eylem bir yönetme erkinin zor
la ele geçirilmesidir, (gaspedilmesidir). Yönetime el koyan cunta ve cun
ta içerisinde de liderin, bu eylemi gerçekleştirme olanağını veren o ülke
deki silahlı kuvvetler karşısında tartışmaya açık görece özerklikleri soru
nu bir yana, konum ve fonksiyonu, başlangıç olarak, icrai erkin ellerinde 
odaklaştınlması amacı ile kavranabilir. Siyasal erkin ele geçirilmesi ama
cına yönelen güç, ilk bakışta, bizzat eylemi gerçekleştiren silahlı kuvvet
lerdir. Bu noktada eklenmelidir ki, bir ülkede silahlı kuvvetler, o ülkenin 
gelişmiş ya da azgelişmiş, sosyalist ya da kapitalist, vb. öge özelliklerin 
üstünde, görece olarak özerk, yoğunluğu değişmekle birlikte toplumsal 
örgüdenim biçiminde belirleyici faktörlerden birisidir. Bu özelliği açmak 
üzere, silahlı kuvvetin dayanağı, mevcut statü içerisinde kuramsallaşan „ 
çıkarları tehdit edilmeye başlayan toplumsal kesimin kendisidir.

Siyasal erkin el değiştirmesi yöntemi olarak darbe ya da askeri mü
dahale, zorunlulukla anti-demokratiktir ve İnsan Hakları ihlalini içerir. 
Yasallığını ve meşruiyetini yitirmiş iktidarlara karşı yapılan ayaklanma
lar, rejimi demokratikleştirmeye yönelen kitlesel (bu, bir kesimin öncülü
ğünde, ilk planda, belirmektedir) ayaklanmalar, darbe kurumu ile, kavra
mı ile açıklanamaz. Bunun adı devrimdir. O halde, iktidarın elde edilmesi 
sürecinde, zaman zaman bir darbe benzeri süreçler, oluşumlar izlenebilse 
bile, devrim ile darbe olgusunu birbirinden özenle ayırmak zorunludur.
Bu ayrımı belirleyecek anahtarlar, a-) eylemin toplumsal dayanakları; b-) 
eyleme damgasını vuran yöntem ve mantık; c-) eylemin amaçları ve d-) 
eylemin sonuçlan (hem bizzat eylem süresince doğan sonuçlar, hem de 
eylemi izleyen süreçte kurumsallaştırılan politiko-juridik düzen) dır. Ni
tekim, bu iki oluşum arasındaki temelli aynmı silikleştirmeyi öncelikle 
hedefleyen darbeci güçler, başarılmış eylemlerinin ardına ya bu eylemin 
tarih kitaplarında yazılmış olan klasik darbe tanımına girmediğini savlar
lar ya da eylemin aslında bir devrim olduğunu (kitlenin istemi üzerine ya
pıldığı; demokrasiyi tüm kurumlanyla kunnayı ve işletmeyi hedeflediği; 
kan dökücü olmadığı ve İnsan Haklarına saygıya azami özen gösterildiği, 
vb.) empoze etmek isterler.

İşte belirtilen anahtar süzgeçlerden geçirilerek niteliği belirlenen si
yasal erkin ele geçirilmesi eylemi, yani darbe ve onun zorunlu uzantısı de
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facto rejim, de jure rejimden, hem potansiyel hem de reel olarak insan 
Haklan ihlallerine dayanmak ve bu ihlalleri kaçınılmaz biçimde üretmek 
ile aynlmaktadır. Başka deyişle, bütün kurumlan, süreçleri, mantığı, yak
laşım biçimi ile İnsan Haklan ihlalinin tam kendisi olan darbe ve de fac
to, pratikte de jure'nin kavram, kurum, terminoloji, vb. ile belirse bile, 
bütünüyle ondan farklı, kendine özgü yapısı olan, özellikler içeren sui ge- 
neris bir modeldir. Bu dunımda, örnek olsun, de facto'nun sıkıyönetimi, 
artık de jure rejimin sıkıyönetimi değildir; daha önemlisi, de jure sıkıyö
netimin deforme edilmiş hali de değildir. Yer yer, askerileştirilmiş bir re
jim biçiminde adlandırılmaktadır yahut ekonomilerin militarizasyonu 
denmektedir ya da ulusal güvenlik doktrini uygulaması ismi altına yerleş
tirilmektedir; ne var ki, bütün bu tipolojik çalışmalar, kuramsal çerçeve 
kurma girişimleri İnsan Hakları açısından bakıldığında patolojik niteliği 
daha da belirginleşen darbe ve de facto olgusunu tüm boyut ve kapsamıy
la çözümlemeye ve açıklamaya elverişli yetkinlikte değildir.

Daha alt düzeyde irdelendiğinde şu görülmektedir. İnsan Hakları ih
laline dayanan ve onu kurumsallaştıran darbe ve de facto süreç içerisinde 
ihlal mağdurlan, hemen hemen bütünüyle, ihlalleri önleyecek, gerçekle
şen ihlallerden doğan zaran giderecek hukuksal silahlardan arındmlmış 
durumdadır. Diğer söyleyişle de jure'de, ilkece, istisna biçimleyen hak ih
lalleri, olağanüstü rejim pratiği, de facto'da, onun mahiyetinden kaynak
lanan olağan, sürekli, sistemli, yoğun ve kitlesel niteliğe dönüşmektedir. 
Böylece hukuksal güvencelerden kuramsal ve pratik bağlamında yoksun 
bırakılan birey, basit adı keyfilik, teknik adı ile hukukun üstünlüğü ilke 
ve kuralının ihlali olan bir yönetim analayışının mağduru durumundadır. 
Adı böyle konmasa bile sürekli bir olağanüstülük hali olan bu rejim altın
da kendisinden mutlak itaat beklenen birey, kesin olarak otoriter bir dü
zene sıkıştırılmıştır ve bu rejim, ürettiği siyasa, değerler ve ideoloji ile 
kitlesel bir desteği ardına alacak (ki pratikte çoğu kez, klasik faşizmde 
gözlenen bu boyutu taşımamaktadır) çapa ulaştığı oranda da totaliterdir. 
Bireyin ideolojik, politik ve toplumsal açıdan hiçlendiği sıradanlaştınldı- 
ğı, kimliksizleştirildiği bu düzen, elbette ki, de jure'nin kurumlarıyla kav- 
ranamaz.

Darbe ve de facto, hukuksuzlaştınlmış, hukuk dışına itilmiş bir rejim 
değildir. Kendi hukuku vardır. Bir, birey hak ve özgürlükleri anlayışı ve 
manzumesi vardır. Bunun de jure'den farkı, her hangi bir politik sisteme 
referans yapmaksızın belirtilmek istenir ve minumumlardaki evrensel 
konsensüsün anlatımı olan temel İnsan Haklan standartlan ölçüt alınırsa, 
bu ölçütleri yadsımasıdır. Bu hukukun iki belirgin niteliğinin altı çizilebi
lir. İlki, biçimlendirilen politiko-juridik düzen, yukanda temel özellikleri 
sayılan unsurların bir kompozisyonudur. Yani, otoritarizm, kişiyi kimlik- 
sizleştirme, hakları yadsımak, vb. İkincisi, bu hukuk, a-) güç kullanılması 
yoluyla ele geçirilen bir önceki düzenin tüm boyutlanyla tasfiyesi işlevi
ni yüklenir. Bu yönüyle, önceki düzenin kurumlan, süreçleri ve kişileri/ 
kişilikleriyle bir hesaplaşma hukukudur. Kaçınılmaz biçimde de, şiddeti
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kurumsallaştırır; siyasal niteliği belirginleşir, b-) yeni biçimlendirilen dü
zenin sıradan ajanlarından kahramanlarına dek sorumlularını güvence al
tına almak görevini üstlenir. Bu anlamda bir tür, yetkilileri sorumsuzlaş
tırma hukukudur. Bu sorumsuzlaştırma, hiyerarşik düzen içerisinde asıl 
yetkililer bağlamında çoğu kez mutlak, alt basamaklara doğru inildikçe 
idari ajanlar için daha görecedir. Nitekim, ulusal ve uluslararası direnç ve 
baskılar karşısında, bu idari ajanların bir bölümü gözden çıkarılır ve so
rumlulukları yoluna gidilir. De facto'nun hukuku, gerek evrensel gerekse 
geleneksel olarak beliren, hukuk disiplininin ilke, norm, usul ve kuramla
rıyla kendini bağlı görmez. Örnek olsun, normlar hiyerarşisi, norm koy
ma usulleri yeni bir anlayışla ele alınır; somutlayalım, darbeci erk her is
tenç bildirimini anayasal statüde olarak kimler. Ancak soran sadece bir 
önceki hukuk düzeni baz alındığında açığa çıkmaz. Buna ek olarak, doğ
rudan kendi koydukları normlar bağlamı için de geçerlidir. Bu açıda de 
facto hukuk, üretimdeki ölçüsüzlük bakımından enflasyonist karakterde
dir ve kaçınılmaz olarak şekli bozuklukları da içerir. Örneğin, hukuk mü
hendisliği açısından anlatım bozuklukları, anlamsız hükümler, yineleme
ler, kavram karmaşası, yayımlanması ve duyurulmasındaki aksaklıklar, 
Resmi Gazetede ciddi ve sürekli baskı, dizgi hataları içeren düzenlemele
rin yer alması, mükerrer sayıların, düzeltme metinlerinin çoğalması, vb. 
Ayrıca, kendi koydukları usullere aykın olarak hukuk üretilebildiği için 
kıstas olabilecek temel bulmak olanaksızdır. Dolayısıyla de facto hukuk, 
klasik hukuk güvenliği, hukuk istikran kavramlanna yabancıdır.

De facto hukukun nihai amacı ve başlıca varlık nedenlerinden birisi, 
darbe ve de facto'yu önce yasallaştırmak ve ardından meşrulaştırmaktır. 
Bunun için bir kez, hukuk teknik ve kuramları, en azından, biçimsel ola
rak kullanılır. Örneğin, yasalar çıkartılır, mahkemeler kurulur, yargılama
lar yapılır. Ne var ki, bütün bunlar demokratik ilke ve kurallara, İnsan 
Haklanmn evrensel standartlarına aykın özellikler taşır. İkincisi, yöneti
me müdahale eden erkin bu eyleminin hukuksal dayanaklan belirginleşti
rilir. Örnek olsun, silahlı kuvvetlerin yetki ve görevlerini belirleyen önce
ki düzendeki hukuk metinleri, zorlama ve yapay yorumlarla müdahaleye 
cevaz verdiği biçimde formülleştirildiği gibi oluşturulan yeni düzende de 
bunun önü iyice açılır. Üçüncüsii, eylem sonuçlandıktan sonra, aslında bu 
eylemin altında yükselen bir toplumsal istem bulunduğu; dolayısıyla ço
ğunluğun istemine bağlı olmak gibi demokratik bir temeli bulunduğu 
savlanarak meşrulaştırılmak, bir anlamda meşru direni hakkı ile ilişkilen- 
dirilmek istenir. Oysa böyle bir direni ve düzene karşı kalkışma, ancak o 
düzenin anti-demokratikliği ölçüsünde meşrulaştmlabilir. Demokratik 
düzene karşı kalkışma, ancak demokratik usullerle, ki olağanüstü rejim 
de bunun bir parçasıdır, bastırılabilir ve bu mevcut demokratik sistemin 
silahlı kuvvetlerce müdahaleye maruz kalmasından tamamen farklıdır. 
Dördüncüsü, darbe ve de facto kendisini güvenlikte hissettiği zaman dili
minde referandum, plebisit, vb. tekniklerle eylemi ve oluşturduğu yeni 
politiko-juridik düzeni kitlelere onaylatır. Böylece yasallaştırma ve meş



rulaştırma sürecinin en önemli aşaması de facto mantık içerisinde tamam
lanır. Genel karakteristik olarak, bu onaylattırma, kitlelerin istenç bildiri
minin demokratik süreçleriyle hiç bir biçimde bağdaşmaz (pliiralizm, 
muhalefet, eleştiri baskı altındadır; adıyla adlı olarak olağanüstü rejim 
sürmektedir; gerçek bir seçme için zorunlu olan seçenek bulunmamakta
dır; tek yanlı iletişi bombardımanı vardır; tehdit vardır; vb.). Bu onaylat
tırmanın bir diğer belirleyici özelliği ise, usdışı bir yüzde çoğunluğu (ge
nellikle % 90'ın üstünde) ile yeni düzen yanlısı sonuç çıkmasıdır.

İşte bu öge ve özellikleri taşıyan darbe olgusu ve de facto rejimin 
yer verdiği olağan ve olağanüstü rejimler, de jure’nin aynı adlı kurumla- 
nyla karıştırılmamak durumundadır. Sürekli, sistemli, yoğun, kitlesel İn
san Haklan ihlallerinin daha da keskinleştiği de facto olağanüstü rejimi, 
özünde de facto'nun olağan hali olarak nitelendirilebilir. Çünkü, de jure 
anlamında olağan ve olağanüstü ayrımı, de facto'da siliktir. Bir benzetme 
olarak, de facto'da ölağan-olağanüstü ayrımı, bir yeryüzü cehenneminde 
bireylere yönelen eylem, işlem ve yaptınmların şiddetli ve daha şiddetli 
uygulandığı bölümler arasındaki farklılıklarla ortaya konabilir. Politik 
toplum - sivil toplum ilişkisinde, birincisi iehine şiddeti (vur emri, ölüm 
cezası, ağırlaştmlmış yaptırımlar, vb.) kurumsallaştıran de facto olağa
nüstü rejim, de jure olağanüstü rejimi düzenleyen evrensel İnsan Hakları 
standartları ile de frenlenemeyecektir. Sözün özü, kendisi anti-anayasal 
ve gayri-meşru olan bir erke, yasal ve meşnı standartlara uyma çağrısını 
yöneltme açmazı aşılmadıkça sap ile saman birbirine karıştırılmaya yar
gılı gözükmektedir.

238



TÜRKİYE'DE SOSYAL DEMOKRASİNİN 
DIŞ POLİTİKASI

Dr. Haluk GERGER *

Türkiye'de "sosyal demokrasinin dış politikası"m incelemenin önün
de önemli sorunlar, engeller bulunmaktadır. Sözkonusu güçlük, kabaca, 
iki nedenden kaynaklanmaktadır. (*) Bunlardan birincisi, Türkiye sosyal 
demokrasisinin, dünya, özellikle de Batı Avrupa sosyal demokrasisi gele
neğinden, doğuş özelliklerinden başlayarak, önemli farklılıklar gösterme
sidir. Böyle olunca da, Batı Avrupa sosyal demokrasisinin oluşmuş dış 
politika geleneği ve tercihlerinin belirleyici bir örnek olarak izdüşümünü 
Türkiye sosyal demokrasisine uyarlamak mümkün olamamaktadır. İkinci 
olarak da, özellikle dış politikada bir "Türkiye sosyal demokrasisi gelene- 
ği"nin tam olarak belirlenebileceği koşullar henüz ortaya çıkmamıştır.

Bugün B. Avrupa sosyal demokrasisinin dünyaya bakışını, dolayı
sıyla da dış politikadaki temel tercihlerini saptamak çok güç değildir çün
kü artık orada yerleşik bir dış politika geleneğinden sözetmek olanaklıdır. 
Hiç kuşkusuz, çeşitli yerel koşul ve parti farkları burada da sözkonusu- 
dur. Ayrıca, silahlanma, ekonomik bunalım, gelişen teknoloji, sınıfsal di
namikler, vb. B. Avrupa'da bile donmuş kalıplardan sözetmeyi güçleştir
mektedir. İçinde yaşadığımız son çarpıcı değişikliklerin ve Avrupa'nın 
doğusundaki dönüşümlerin etkilerinin farklılıkları daha da arttıracağı 
söylenebilir. Yine de, B. Avrupa ölçeğinde bir sosyal demokrat dış politi
ka geleneğinden sözetmek ve bunun temel taşlarını saptamak olanaklıdır.

Batı Avrupa sosyal demokrasisinin dış politika geleneği, kabaca, iki 
nesnel olgudan kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, bu partilerin

(*) A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi eski Öğretim Üyesi.
(1) özellikle son zamanlarda bir üçüncü sorun daha ortaya çıkmaktadır. Bu, sosyal demokrat 

parti yönetimleriyle tabam arasmdaki ideolojik kopukluk ve yönetimlerde görülen hızlı sağa 
kayıştır. Biz bu sorunu incelememiz dışında bıraktık vc esas olarak sosval demokrasinin 
nesnel vc tabandaki ideolojik görünümlerine dayandık. Bunun gelecekte l'ürkiye'de sosyal 
demokrasinin temsili özelliklerini oluş tutmayabileceği ve bu yazımızdaki iyimser tonun ha
vada kalması riski oldukça güçlüdür.



mensubu bulundukları ve ideolojisiyle sosyo-ekonomik örgütlenme bi
çimlerini büyük ölçüde belirledikleri devletlerin, Batı kapitalizminin, gi
derek de dünya kapitalist sisteminin temel taşları olmalarıdır. Buradan 
hareketle de, B. Avrupa sosyal demokrat partileri, öznel olarak, kendileri
ni sistemin koruyucusu olarak algılamaktadırlar ve kuşkusuz böyle de 
davranmaktadırlar. "Hür dünya" kavramı ile ifade edilen bu algılama ve 
ideolojik tercih, dış politika alanında, önce "iki kutuplu" bir uluslararası 
ilişkiler sistemini (2) temel almakta, B. Avnıpa ülkelerine de iki kutup 
arasındaki mücadelede öncü güç rolü vermektedir. îki kutup arasındaki 
ideolojik mücadele de, giderek, ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal ve 
askeri savaşıma dönüşmektedir. Bu çerçeveyi ve beraberinde getirdiği 
mücadele ile öncü koruyucu güç yükümlülüklerini katıksız biçimde be
nimseyen, hatta oluşmasına büyük ölçüde katkıda bulunan Batı Avrupa 
sosyal demokrat partilerinin dış politika geleneği de buradan kaynaklan
makta, temellerini buradan almaktadır. Burada konumuz açısından önem
li olan, sosyal demokrat partilerin tercihlerini (sivri uçlarını törpülemek 
yönünde olsa da) kapitalizmden yana koymuş olmaları değil, bunun, ka
çınılmaz olarak, dünya kapitalist sistemini mücadele içinde korumada ön
cü güç olma biçiminde dış politikaya yansımasıdır.

Böyle olunca da, Amerika Birleşik Devletleri, özel olarak Batı Blo- 
ku’nuıı, genel olarak da dünya sisteminin önderi olarak kabul edilmekte, 
NATO temel askeri/politik örgütlenme çerçevesini çizmekte, IMF evren
sel planda ekonomik sistemin anahtarı olmaktadır. Bunun sonucunda da, 
bu partilerin nükleer stratejiden dünya para ve ticaret politikalarına uza
nan dış politik tercih ve davranışları hep bu temel üzerinde biçimlenmek
tedir. "Sosyal demokrat partilerin ortak özelliği" diyor bir Türk sosyal de
mokratı "bölünmüş bir dünyada kritik tercihe zorlandıklarında, ekonomi 
ve demokrasi anlayışlarıyla benzeştikleri Amerika'nın çizgisini izlemele
ridir." (3)

Batı Avrupa sosyal demokrat partilerinin dış politika geleneklerini 
oluşturan ve bu alandaki somut pratiklerini biçimlendiren ikinci nesnel 
temel ise, Batı Avrupa'nın sömürgeci geçmişi ve emperyalist ilişkiler ağı 
içindeki ayrıcalıklı konumudur. Sistem içinde işleyen sözkonusu sosyal 
demokrat partilerin dış politika geleneklerinin belirlenmesinde bu duru
mun özel işleve sahip olduğu yadsınamaz.

Sonuç olarak, B. Avrupa sosyal demokrat partilerinin dış politika ge
leneği, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney geleneksel eksenleri çevresinde oluş
makta, matriks içinde Batı ve Kuzeyi temsil eden sosyal demokratlar dış

(2) Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'daki son gelişmeler sistemin bu yapısını önemli ölçülerde 
değiştiriyor görünmektedir. Bunun Batı dünyası içinde ve genel olarak uluslararası ilişkiler
de getirebileceği değişikliklerle ilgili olarak bkz. Haluk Gerger, "Yeni Dünya ve Türkiye",

Marksizm ve Gelecek, Sayı 3, 1990.
(3) İsmail Cem, Sosyal Demokrasi Nedir, Ne Değildir, İstanbul, Cem Yayınevi, 1984, s. 19. 
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politikalarında sistemin savunucusu olmanın gereklerine, ABD ile birlikte, 
onun "çizgisini izleyerek", uymaktadırlar. Empeıyalizm ve soğuk savaşçı
lık çizgisinin, giderek, Doğu-Batı ilişkilerinde yumuşamanın desteklenme
sine, Kuzey-Güney ilişkilerinde de daha çok "diyalog"a ağırlık verilmesine 
ve hatta bazen keskin Amerikan müdahaleciliğinin eleştirilmesine uzan
ması, esas olarak, "geleneksel çerçeve"nin varyantlarını oluşturmaktadır.

Türkiye'de ise, sosyal demokrasi Batı Avrupa'dakinden çok daha 
farklı bir toplumsal/tarihsel çerçeve içinde yer almaktadır. Son çözümle
mede "iki kutupluluk" parametresi Türkiye sosyal demokrasisi için de bir 
veri olarak kabul edilse dahi (ki kuşkusuz öyledir), bu bağlam içinde de 
önemli farklılık öğeleri saptamak olanaklıdır. Herşeyden önce, Türkiye, 
sözkonusu yapının aynı tarafında yer almakla birlikte, B. Avrupa ülkele
rinden çok farklı olan bir konumdadır. Türkiye sosyal demokratlarının, 
ülkenin dünya sistemi içindeki konumundan, ülkeye dayatılan rolden ve 
nihayet yapının işleyiş biçimlerinden, sistemi öncü bir güç olarak koruya
cak ölçüde hoşnut olabileceklerini söylemek olanaklı değildir. Hatta 
önemli kesimleri açısından bunun tam aksini iddia etmek daha da gerçek
çi sayılabilir. Bu açıdan bakınca, örneğin bir IMF'ye bakışın, doğrudan 
somut iç ve dış politik tavırlara dönüşmesini beklemeksizin dahi, Türkiye 
ile Avrupa sosyal demokrasileri arasında benzerlik göstermesi kolay ol
mayacaktır. Buradan hareketle, Türkiye sosyal demokrasisinin, sistemin 
öncü koruyucularından biri olmak gibi bir iddia ve işlevinin bulunması 
sözkonusu olamaz çünkü böyle bir tercihi getirecek nesnel dayanaklar 
mevcut değildir.Avrupa sosyal demokrasisi, bugünkü biçimi ve koruyucu 
örgütsel mekanizmalarıyla sistemin ve Batı Bloku'nun doğuş sürecinde 
belirleyici bir rol almıştır. Oysa, bu çerçeve, Türkiye sosyal demokrasisi 
için kendisinden önce ortaya çıkmış bir veridir. Sistem ve Blokla özdeş
leşmenin iki taraf için de neredeyse aynı olduğu söylense bile, yine de bir 
gelenek farklılığının ortada olduğu yadsınamaz. Dolayısıyla, Türkiye'yi 
kemiren ve yapısal bir özellik kazanan Batıcılığın, sosyal demokrasi açı
sından daha özgül çelişkiler taşıdığı da ortadadır.

Bu bağlamda son olarak değinilmesi gereken nokta ise, Türkiye'de 
sömürgeci geçmişin olmayışı ve emperyalist ilişkiler ağında da ülkenin 
Batı AvrupalIların ayrıcalıklı konumunda olmadığıdır. Türkiye sosyal de
mokrasisinin kaçınılmaz olarak müşteki olması gereken bir uluslararası 
ilişkiler yapısının. Batı Avrupa sosyal demokrasisine iktidarı sırasında çe
şitli’ avantajlar sağlıyor olmasının, doğal olarak, iki tür sosyal demokrasi
nin dış politika tercihlerinde zaman zaman önemli olabilecek farklılıklar 
yaratabileceğini varsaymak gerekmektedir.

Tüm bunlara sınıfsal perspektifi de kısaca eklemek gerekmektedir. 
Batı Avrupa sosyal demokrat partileri işçi smıfı partileridir. Bununla bir
likte, bu partilerin işçi sınıfıyla olan bağlarını sürdüren ve bu tabam hoş
nut kılan politikaları, sömürüye dayanan eşitsiz ve haksız uluslararası 
ilişkiler yapısının devamına, dolayısıyla da korunmasına bağlı tutulmuş
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tur. Bu da tabii B. Avrupa-sosyal demokrasisi için belirli dış politik ter
cihlere bağlı olma anlamına gelmektedir. İkinci olarak, sözkonusu parti
lerin "işçi sınıfı partisi" olma nitelikleri, çeşitli nedenlerle ve biçimlerde, 
oldukça sulandırılmış durumdadır, sistemin dönüştürülmesine değil, re
formuna dayanmaktadır. Üçüncü ve yukarıdaki iki noktaya koşut olarak 
da, B. Avrupa sosyal demokrat partileri büyük burjuvazi ile temel konu
larda ve özellikle dış politikada geniş bir oydaşma sağlamışlardır. Türki
ye'de ise, herşeyden önce, sınıfsal nitelik tam netlik kazanmamıştır.lşçiye 
yönelik bir "sınıfsal tercih "in özellikle tabanda güçlenme eğilimi göster
diği söylenebilirse, o zaman da, bu tabanı hoşnut kılacak iç ekonomik ve 
toplumsal dönüşümleri, çağdaş uluslararası yapıyı B. Avrupa sosyal de
mokratlan gibi savunarak gerçekleştinnenin mümkün olmadığına işaret 
etmek gerekmektedir. Bu böyle olunca da, dış politika tercihlerinin her 
zaman B.Avnıpa sosyal demokrasisi ile uyum içinde olması beklenemez. 
Aksine, çelişki öğelerinin ağırlık taşıması olasılığı daha fazla olabilir. Bu 
arada, Türkiye'deki sosyal demokratlar açısından, ne denli arzu edilir olsa 
da, burjuvazi ile B. Avrupa türü bir büyük uzlaşmanın olmadığı da açık
tır. Burada asıl sorunun, sosyal demokrat yöneticilerden ziyade, Türkiye 
burjuvazisinin geriliğinde aranması gerektiği söylense bile, hareket için- 
de"küçük burjuva radikalizmi"niıı ağırlık taşıyor olduğu gerçeği, dış poli
tik geleneğin oluşması ve tercihlerinin belirlenmesi açısından gözöniinde 
bulundurulmalıdır. Tüm bu açılardan bakıldığında, özellikle son zaman
larda sosyal demokrasinin yönetici ve elit kesimlerinde sistemle iyice bü
tünleşme çabalannm ne denli çelişkili ve güçlüklerle dolu olacağı açıktır.

Sonuç olarak şu söylenebilir: Türkiye'de sosyal demokrasinin dış po
litika geleneğini ve bu gelenekten kaynaklanan somut tercihleri saptaya
bilmek için doğrudan B. Avrupa sosyal demokrasisinin dış politika izdü
şümünü model olarak kabul etmek kolay değildir. Böylesi bir yaklaşım, 
öznel davramşlann benzerlik hatta ayniyet gösterdiği zamanlarda bile, 
çözümlemenin yapay zeminler üzerinde inşa edildiği gerçeğini ortadan 
kaldıramaz. Tüm bunlar, yine de, B. Avnıpa ile Türkiye sosyal demokra
sileri arasında mutlak farklılıklann bulunduğunu ve Türkiye sosyal de
mokrasisine ideolojiden soyutlanmış kendine özgü nitelikler atfetmenin 
gerekliliğini göstermemektedir. Burada amaç, Türkiye sosyal demokrasi
sinin dış politika geleneğini ortaya çıkarmak yada bunun var olduğunu 
kanıtlamak için B. Avrupa sosyal .demokrasisi örneğinin yeterli olamaya
cağı nı vurgulamaktır.

Türkiye'de sosyal demokrasinin dış politika geleneğinden sözetme- 
nin karşısındaki ikinci güçlük ise, Türkiye sosyal demokrasisinin tarihiy
le ilgilidir. Şu yada bu alanda kendine özgü bir gelenek ve kestirilebilir 
davranış kalıplan oluşturabilmesi için bir politik görüşün, yukanda gör
düğümüz gibi dış kaynaklan da bu açıdan yetersizse, belirli bir zaman di
limi içinde tüm boyutlanyla yaşamış olması gerekir. Oysa, Türkiye sos
yal demokrasisi, bir düşünce biçimi olarak onaya çıkışı; bir politik hare
kete dönüşmesi; partileşmesi; ve nihayet evrensel normlanna uygun nite
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lik kazanması açılarından gerekli ve yeterli süreyi henüz yaşamamıştır. 
Bu sürecin önemli mesafeler kattettiği kuşkusuzdur ama yine de gelenek 
ve somut politikaları saptamak henüz kolay değildir. Olsa olsa, olası ge
lişmelere işaret edilebilir, ilerdeki gelişmeler hakkında ön kestirimlerde 
bulunulabilir, günün güçlü eğilimlerine dikkat çekilebilir. Ayrıca, dış po
litik geleneğin netleşebilmesi için sosyal demokrasinin bilimse) çözümle
melere olanak verici süreler içinde iktidarda izlenmesi gerekir. Bu, özel
likle dış politika alanında önemlidir çünkü dış politikayı belirleyen, ger
çekten oluşturan ve sınama olanağı veren iktidar konumdur. Bu, Türkiye 
gibi bir ülkede daha, da önemlidir çünkii demokratik ve ulusal niteliklere 
sahip, dolayısıyla da uluslararası yapıyla tam bir uyum içinde yaşaması 
mümkün olmayan, buna karşılık dış girdilere açık bir toplumsal çerçeve 
içinde işleyen bir hareketin, iktidarı sırasında sistemden gelebilecek zor
lamalara karşı alacağı yada almayacağı tavırları önün dış politika gelene
ğinin oluşmasında başlıca rolü oynayabilecektir.

Unutmamak gerekir ki, B. Avrupa sosyal demokrasisinin dış politika 
geleneğini saptamayı kolaylaştıran etmenlerden biri ideolojik tercihleri
nin uzun bir tarihsel süreç içinde netleşmesiyse, bir diğeri de çözümleme 
olanağı verecek uzunluktaki sürelerde iktidarda bulunmuş olmasıdır. Bu
rada bir noktanın altı çizilmelidir: Mitterand yada Gonzales örneklerinde 
olduğu gibi, B. Avrupa sosyal demokrat partileri dış politikada asıl belir
leyici geleneklerine iktidardayken geri dönmektedirler. Türkiye'de ise, 
gelenek, iktidar sırasında belirlenebilecektir. Bu, Türkiye sosyal demok
rasisi için önemli bir şans sayılabilir çünkü muhalefetteyken görece ileri
ci konumdan, iktidara geçince geleneğe mahkum olma olasılığı Türkiye 
sosyal demokrasisi için bir risk olarak ortaya çıkmamaktadır.

Bu noktada, yukarıda belirtilen güçlüklerin ışığında, belirli bir ihti
yat payıyla, Türkiye'de sosyal demokrasinin dış politikası konusunda ba
zı saptamalar yapılabilir, genel eğilimlere işaret edilebilir.

Türkiye sosyal demokrasisi, kendini tanımlarken, kökenini Ulusal 
Kurtuluş Savaşı'nda bulmaktadır. Burada nesnel gerçeklikten ziyade, öz
nel "kendi kendini tanıma", kimlik ve tarihsel kaynak arayışı özel önem 
kazanmaktadır. Bir başka deyişle, Türkiye sosyal demokrasisinin CHP* 
bağlantısı ve bu bağın giderek onu Ulusal Kurtuluş Savaşı'na götürmesi, 
öznel gerçeklik açısından önemlidir. Kurtuluş Savaşı'nda bulunan ve kad
roların ideolojik/zihinsel birikiminde sağlam bir yer edinen bu köken, 
Türkiye sosyal demokrasisinin ulusçuluk ve giderek bağımsızlık anlayışı
nı belirlemektedir.

Bu öznel durumun yanısıra, başka nedenlerle de, sosyal demokratlar, 
80'lerin ideolojik tahribatına ve yönetici kesimlerle elitin bir bölümünde 
görülen sistemle tam bütünleşme eğilimlerine karşın, öteki ilerici güçler
le birlikte, Türkiye'de "ulusal" olma özelliğini korumaktadırlar. Çağdaş 
uluslararası kapitalist sistemde, Türkiye gibi çevre ülkelerin, evrensel sis
temin bunalımının aşılması amacıyla, ithal ikamesine, devlet miidahaleci-
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liğine, korumacılığı, ve benzeri önlemlere dayanan "ulusal" politikaları 
izlemeleri hoş görülmemektedir. Böyle bir"yeni bütünleşmişlik" çerçeve
si içinde, sistemin dayattığı işbölümündeki role karşı çıkmak, bu anlamda 
da "ulusal" olmak artık sağ partiler için gittikçe olanaksızlaşmaktadır. 
Buna karşılık, geniş emekçi yığınların, büyük halk çoğunluğunun çıkarla
rını gözetme iddiasında olan bir siyasal demokrat hareketin ulusal olması 
kaçınılmazdır. W Bu, uluslararası işbölümünde Türkiye'ye dayatılan ro
lün sosyal demokratlarda yarattığı yaygın hoşnutsuzlukla birleşince, "sis
tem içi" olmanın dış politikadaki belirleyiciliğini Türkiye sosyal demok
rasisi açısından sınırlamaktadır. Genel olarak kitle inisiyatifini arttıran 
adil bölüşüm ile bunun önkoşulu olan demokrasi, Türkiye sosyal demok
rasisine, ayrıca, "ulusal" olma özelliği kazandırmakta, ulusçuluk ve ba
ğımsızlık geleneğiyle de birleştiğinde, dış ilişkilerde hem sistemle çelişki 
kaynağı olmakta, hem de sosyal demokrat harekete anlamlı serbestiler 
yaratmaktadır.

Türkiye sosyal demokrasisi, giderek, Türkiye'yi "Batı sistemi için
de" olmakla birlikte, özel konumu, beklentileri ve kimliği olan bir ülke 
olarak görmektedir. Esas olarak geniş taban açısından doğru olduğunu 
sandığımız bu gözlem, sosyal demokrasinin Ortadoğu'ya,- Üçüncü Dün- 
ya'ya, bağımsızlık hareketlerine "sıcak bakışı"nı da izah etmektedir ve 
bu, kuşkusuz, sosyal demokrasinin dış politikasına kendine özgü öğeler 
sokmaktadır. Denebilir ki, Türkiye sosyal demokrasisinde mevcut olan 
bu duygusal tercih (ki ülke yapısında nesnel temellerini de bulmaktadır), 
"sistem içinde olma"nın belirleyiciliğini bu açıdan da zorlayacak nitelik
tedir. Bu açılardan bakınca, Türkiye sosyal demokrasisinin dış politikası
nın "sistem içi bir tekdüzelik" göstermeyebileceği düşünülebilir.

Bu noktada, Türkiye sosyal demokrasisinin Türk dış politikasının 
belirleyici öğesi olan ittifak ilişkilerine bakışı irdelenmelidir. Genel ola
rak Batı, özel olarak da Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye sosyal de
mokrasisi açısından, Türkiye'deki geleneksel konumlarım ve özelliklerini 
koruyamamaktadırlar. Hemen akla gelebilecek çeşitli nedenlerle çok faz
la abartılmaması gereken bu nokta, ayrıca, küçümsenmemelidir de. Yu- 
’karıdaki bazı saptamalardan çıkan bu değerlendirme, özellikle ABD'nin 
Türkiye'deki demokrasi ve insan haklan sorunlanna gösterdiği skandal

(4) Bu noktada sosyal demokrasinin ciddi bir sorunundan söz etmek gerekmektedir. Türkiye'de 
(ve birçok benzer ülkede) sağ'ın artık ayyuka çıkmış işbirlikçiliği, yurtseverliği ve ulusalcılı
ğı sol'a bırakmış, ulusal çıkarların savunulması görevini neredeyse münhasıran sol'un omuz
larına yıkmıştır. Bu, sosyal demokraside bir başka kompleks oluşturmuştur: Dış dünyaya, bu 
dünya ile karşılıklı ödünlere dayanması zorunlu barışçıl ilişkilere ve diplomatik süreçlere 
aşırı bir kuşkuculuk ve "devlet-vatan elden gidiyor-satılıyor" kompleksi. Bu aşırı katılık, 
milliyetçilik ve gerginlik yaratıcı yaklaşım, bürokratik köken, uzun süre her kesimi etkile
miş soğuk savaş psikozunun yarattığı "güvenlik kültü", devletin asıl sahibi olma iddiası ve 
sığ bir sımflarüstü devlet ve toplum anlayışı ile bütünleşince de, dış politikada hırçın, kavga
cı ve iktidarları diplomatik süreçlerden caydırıcı, kamuoyunu yanlış yönlendirici bir aşırılığa 
eğilimi yaratmakta, güçlendirmektedir. Bu açıdan, dış konularda hamaset sosyal demokrasi
yi tutsak edebilecek bir alışkanlık olarak görünmektedir.

244



niteliğindeki olumsuz tavrıyla birleştiğinde, sosyal demokrasinin dış poli
tika geleneğinin oluşma sürecinde herhalde anlamlı katkılarda bulunabi
lecektir. Sistem içinde olmanın getirdiği uyum ile sözünü ettiğimiz çeliş-' 
ki öğeleri, Türkiye sosyal demokrasisinin dış politika geleneğinin ortaya 
çıkış sürecinde şimdiden kestirilmesi güç dinamikler yaratabilecektir. 
Şimdilik söylenebilecek olan, olası bir sosyal demokrat iktidarın sistem 
içi ilişkilerde, giderek, daha B. Avrupa yanlısı bir yol izleyeceği ve 
B.Avrupa sosyal demokrat hareketi içindeki Palme-Brandt-İngiliz İşçi 
Partisi ekseninin daha etkin olabileceğidir.

Türkiye'de sosyal demokrasinin dış politika alanında en çok belir
ginleşen tavrı, hatta geleneği, "barış" konusunda ortaya çıkmaktadır. Bu
gün, hiç kuşkusuz, Türkiye sosyal demokrasisini ülke "barış hareketi"nin 
ayrılmaz bir parçası saymak yanlış olmayacaktır. Bu olgunun NATO'dan 
ABD ile olan ilişkilere, nükleer silahlardan Orta Doğu politikasına kadar 
uzanabilecek bir dizi sonucunu ise şimdilik sadece beklemek gerekmek
tedir. Aynı bağlamda, Türkiye sosyal demokrasisinin Sovyetler Birliği'ne 
bakış açısı da, onu Doğu-Batı ilişkilerinde yumuşama yanlısı çizgiye ke
sin olarak oturtmayı gerçekçi yapmaktadır.

Son olarak, Türkiye sosyal demokrasisinin uzun süre muhalefette 
kalmış olmasının dış politika alanında getirebileceği iki olumlu olgudan 
daha sözetmek gerekmektedir. Uzun yıllar hükümet olan sağ iktidarlarca 
oluşturulmuş bulunan bürokrasi kadroları, olası bir görece radikal sosyal 
demokrat iktidar önündeki en büyük engellerden birini oluşturacaktır. 
Geleneksel yapıyı ve yerleşik anlayışı en homojen bir biçimde temsil 
eden dışişleri bürokrasisi, sosyal demokratlar için en önemli sorunu oluş
turan kadrolar olma özelliğini daha önceki dönemlerde de göstermiştir. 
Bilgi akışından, diplomasi kadrosunun sosyal demokrat politikalar doğ
rultusunda yönlendirilmesine kadar uzanan bu sorunlar, sosyal demokra
siye, olası bir iktidar döneminde, kaçınılmaz olarak, yerleşik çıkarlardan 
yana bürokrasi çarklarını kıracak, parti, kitle ve "sivil" insiyatifı arttıra
cak önlemler alma zorunluluğunu gösterebilir ki, bu, sosyal demokratları 
resmi ideolojinin mahkumu olmaktan kurtarabilir Hiç kuşkusuz, bunun 
bir temel koşulu da, kaynağını devleti kurmuş bir kadroda gören sosyal 
demokrasinin gerçekçi bir "devlet tahlili" yapabilmesi, soğuk savaş döne
minden kalma "devlet güvenliği kültü"nü kırabilecek ideolojik netliği 
gösterebilmesidir. İkinci olarak, sağ iktidarların muhalefeti ve parlamen
toyu dış politika konularında yeterince bilgilendirmemesinin sıkıntıları
nın çekilmiş olması, sosyal demokrat kadrolarda dış politikanın demokra
tikleşmesi yönünde güçlü eğilimler yaratmış bulunması olasılığı dikkate 
alınmalıdır. Bu iki olgudan kaynaklanacak demokratikleşmenin dış poli
tikada sosyal demokrat geleneğin oluşmasında "ulusal" ve "ilerici" etkiler 
yapacağı kuşkusuzdur.

Dış politika alanı, henüz geleneği oluşmamış ve sınanmamış olması
na karşın, Türkiye sosyal demokrasisinin en ilerici, olumlu ve ayırdedici
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boyutunu oluşturmaya aday görünmektedir. Dış politikanın iç politikanın 
bir uzantısı olduğu gerçeği kadar, dış dinamiklerin iç politikayı da, özel
likle dış gelişmelere duyarlı Türkiye gibi ülkelerde, etkilediği gözden 
uzak tutulmamalıdır. Şoven olmayan bir ulusçuluk, ulusal çıkarları barış
çılık ile birleştiren bir anlayış, bağımsızlığın bütüncül anlamını içeren bir 
kavrayış, adil bir dünya isteği ile mazlum ulusların sorunlarına duyulan 
yakınlık, Türkiye sosyal demokrasisine dış politika alanında yeni, özgün, 
anlamlı bir gelenek oluşturma fırsatını veren düşiinsel/öznel dayanakları 
oluşturmaktadır. Türkiye'nin yapısal özellikleri ve sosyal demokrasinin 
ülkede varlık nedenini oluşturan adil bölüşüm, demokrasi ve bağımsızlık 
ilkeleri de yukanda sıraladığımız öznel öğeleri tamamlayan nesnel temel
ler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktalardan yola çıkan bir çözümleme, 
umut verici bazı ipuçlarını göstermektedir. Gelecek, yönetimsel beceri
lerden ziyade, dış politikada kitle inisiyatifini ön plana çıkaran bir de
mokratikleşmenin gerçekleştirilmesiyle belirlenecektir. Ancak bunu ya
pabilirse, Türkiye sosyal demokrasisi yapıcı temelleri üzerine ülkenin ge
reksinme duyduğu olumlu bir dış politika geleneği inşa edebilir. Aksi 
takdirde, Türkiye sosyal demokrasisi, uluslararası kapitalizmin ülkeye 
biçtiği roJiin karanlıkları içinde boğulur, ulusal bile değil, dışa bağımlı 
kapitalizmin kötü bir yedek lastiği konumunda kalır. Bu konularda belir
leyici kararı, gerektiğinde ülkenin öteki ilerici güçleriyle de dayanışma 
içinde olacak sosyal demokrat tabanın vereceğine ve bunun ülke yararına 
olacağına inanıyoruz.
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12 EYLÜL'DEN GÜNÜMÜZE ILO DENETİM 
ORGANLARI ÖNÜNDE TÜRKİYE 

(YASAL BOYUT)

Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ *

Türkiye 12 Eylül ertesinden beri ILO denetim organlarının günde
minde sürekli biçimde yer alıyor. Bu sorunun iki temel boyutu bulun
maktadır.

Birincisi, sendika özgürlüğü ve gönüllü toplu pazarlık konusundaki 
uluslararası kural ve ilkelere aykırı uygulamalara girişilmiş olmasıdır. 
Daha açık bir deyişle, kimi sendikal örgütlerin etkinliklerinin durdurul
ması, yöneticilerin tutuklanması, sendikal haklarından yoksun bırakılma
sı ve grev (ve lokavt) hakkının ertelenmiş yada askıya alınmış olması ne
deniyle süresi sona eren toplu iş sözleşmelerinin zorunlu hakem organın
ca yeniden yürürlüğe konulmasını öngören bir düzenlemenin yapılması
dır. Sorunun ILO ilke ve ölçüleriyle yüzdeyüz bağdaşmayan "uygulama'' 
ile ilgili bu boyutu, 2821 sayılı yasanın geçici 5. maddesi çerçevesinde 
ILO denetim organları gündeminin ilk sırasındaki yerini günümüzde de 
korumaktadır.

Sorunun ikinci boyutuysa, "vasai" niteliktedir. Başka bir anlatımla, 
sendikal hak ve özgürlükler alanında yapılan düzenlemelerin, Türkiye'yi 
bir yandan "ILO üyesi devlet" olması, öbiir yandan da kimilerini onayla
yarak iç hukukun bir parçasına dönüştürmüş bulunması nedeniyle bağla
yan uluslararası kurallara uygunluğunun sağlanması ile ilgili yönüdür.

Sorunu her iki boyutuyla, uluslararası sendikal örgütlerin düzenli 
olarak ilettiği yakınmalara dayanarak sürekli biçimde izleyen ILO dene
tim organları (Uzmanlar Komisyonu ve Konferans Komisyonu ile Sendi
ka Özgürlüğü Komitesi), yakınmalar ve bu yakınmalara ilişkin T.C. hü
kümetince bildirilen gözlemler ve sunulan bilgiler konusundaki görüş, 
eleştiri ve önerilerini usanmaksızm yinelemiştir. Böylece dünya çalışma 
ve uluslararası sendikal kamuoyu, Türkiye'de 12 Eylül sonrasındaki ge-

(*) Türkiye ve Orta Doğu Anime idaresi Enstitüsü öğretim Üyesi.
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Üşmeleri hem uygulama hem de yasal yönüyle, belki de Türk kamuoyuna 
oranla daha yakından ve eksiksiz biçimde izlemiştir. Özellikle salt Sendi
ka Özgürlüğü Komitesi (SÖK) raporlarının incelenmesi bunu açık biçim
de ortaya koymaktadır.

Her iki boyutuyla gündemde kalmayı sürdüren sorunun, yasal yönü
nün 12 Eylül sonrasından Haziran 1989'a değin geçirdiği evrime kısaca 
göz atılması, ülkemizin ILO denetim organlarına karşı izlediği oyalama 
ve zaman kazanma politikasını sergilemeye yetecektir.

1983 ÖNCESİ: İŞBİRLİĞİNDEN KAÇINMA VE 
AYKIRILIKLARI YADSIMA YILLARI

Türkiye'nin dokuz yıllık ILO serüveni, sendikal yapının anayasal ve 
yasal çerçevesinin oluşturulmasından önceki ilk evresinde, ILO'nun diya
log ve işbirliği önerilerini geri çevirme, yeni sendikal düzenin biçimlen
mesinde ILO'nun teknik yardımını yadsıma ile başlamıştır.'

ILO İle İşbirliğinden Kaçınma
Herşeyden önce Türk hükümeti, özellikle yeni Anayasa'nın ve sendi

kal yasaların hazırlanması öncesinde ILO ile işbirliği yapmaktan özenle 
kaçınmışnr. Dünya Emek Konfederasyonu'nun (DEK) isteği üzerine ger
çekleştirilmek istenen "doğrudan ilişki misyonu" önerisi, Ulusu hükü
metinin 30 Eylül 1981 tarihli yazısıyla geri çevrilmiştir. Gerekçe olarak- 
sa, olağan ilişki yollarına başvurma olanağı yokmuşçasına özel usullere 
başvurulmasının gerekli ve hatta yararlı olmadığı belirtilmiş, karşılıklı 
çabaların yeni ilişki biçimleri araştırmaktan çok varolan diyalog yolları
nın daha etkili kullanımında yoğunlaştırılmasının çok daha uygun ve ve
rimli olacağı savunulmuştur. W

Misyon önerisinin reddedilmesinden önce de,. SÖK başkammn Ce
nevre'deki Türkiye Misyonu temsilcisi (Kanıran İnan) ve Çalışma Ba
kanı (Turhan Esener) ile 12 ve 16 Haziran 1981 tarihlerinde bu amaçla 
yaptığı görüşmelerin bir sonuca ulaşamadığını eklemeliyim. Dolayısıyla 
SOK'iin izleyen raporlarında "doğrudan ilişki misyonunun tartışma konu
su sorunların çözümlenmesi için sıkça başvurulan bir yöntem olduğunu" 
belirterek, bu yöntemin hükümetçe kabul edileceği konusunda birçok kez 
dile getirdiği umut da boşlukta ve yanıtsız kalmıştır. Ne var ki SÖK'ün 
direnmesi üzerine hükümet, doğrudan ilişki misyonunu kabul etmeye ha
zır olduğunu 7 Mayıs 1982 tarihli bir yazıyla ILO'ya bildirmiştir.

(1) BIT, Bulletin officiel, Vol. LXIV, Série B, No 3, 1981 (211e rapport du Comité), s. 125- 
126.

(2) BIT, Bulletin officiel. Vol. LXV, Série B, No 3, 1982 (220 c rapport du Comité), s. 240.
•  '
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Birinci Doğrudan İlişki Misyonu (Temmuz 1982),
Anayasa Tasarısı ve Yasa Tasarıları

Tutuklu olan ve ölüm cezası isteğiyle yargılanan DİSK yöneticile
rinden kimileriyle görüşmesine izin verilmeyen birinci Lagergren Mis
yonu, 12-22 Temmuz 1982 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Misyonun 
Türkiye'de bulunduğu sıradaysa, Anayasa Komisyonu'nca hazırlanan 
Anayasa Tasarısı Danışma Meclisi'ne sunulmuştur (17 Temmuz).

Lagergren, misyon sonrasında hazırladığı Ağustos 1982 tarihli rapo
runda, Anayasa Tasansı'nın yayımlanmasından önce görüştüğü Anayasa 
Komisyonu Başkan vekili Feyyaz Gölcüklü'nün, "yeni Anayasa'nın, 
1961 Anayasası'nın '46. ve 47. maddelerinde güvence altına alınmış biçi
miyle, örgütlenme (sendika) hakkını elle tutulur biçimde değiştirip değiş
tirmediği" yolundaki sorusuna şu yanıtı verdiğini belirtmiştir:

"Sendikal haklarla ilgili olarak, 1961 Anayasası’nın ana (temel) çiz
gileri korunacakftr. Örgütlenme (sendika) hakkının temel bir hak ol
duğu tanınmıştır. Ancak bu hak ve onun doğal sonucu (ayrılmaz 
öğesi) olan grev hakkı, geçmişte siyasal amaçlarla kötüye kullanıl
mıştır. Komisyon üyeleri, ülke için siyasal ve ekonomik planda o 
denli zararlı olan siyasal grevlerin ve dayanışma grevlerinin etkileri
ni azaltmak için kullanılacak araçları (yolları) çok tartışmışlardır. 
Bunun yanısıra Komisyon üyeleri, çalışanların bu haklardan yoksun 
bırakılmasının önlenmesi, ancak aynı zamanda bu haklardan hem 
kendi çıkarları hem de Türkiye'nin ekonomik çıkarı çerçevesinde ya
rarlanmaya özendirilmeleri gerektiği konusundaki isteklerini de güç
lü biçimde belirtmiştir."
Lagergren misyonu raporu, Anayasa'nın sendika ve grev haklarına 

getireceği yasak ve kısıtlamaları haber veren bu açıklama yanısıra, yeni 
sendikal yasaların hazırlanması aşamasında hükümetin ILO'nun teknik 
yardım ve işbirliği önerisini geri çevirmiş olması konusunda da son dere
ce önemli bilgiler içermektedir. Çalışma Bakanı Esener bu konuda mis
yona şu bilgileri vermiştir:

"Varolan çalışma (sendika) mevzuatının uygulanmasının yarattığı 
kimi güçlükleri önlemek amacıyla, yeni sendikal yasaların gözden 
geçirilmesi (düzenlenmesi) için daha önce çalışılmıştır (çalışmalar 
yapılmıştır). Bu çalışmalar, işçi-işveren ilişkilerine ayrılan birçok se
minere, işçi ve işveren örgütleriyle görüşmelere dayanarak yapılmış
tır. Mevzuat önerileri Milli Güvenlik Konseyi'ne sunulmuştur. Ne 
var ki Konsey, ancak yeni Anayasa'nın kabul edilmesinden sonradır 
ki çalışma sorunlarına ayrılan mevzuat metinlerinin açıklanmasını 
düşünecektir." W

(3) Rapport sur la Mission de contacts directs en Turquie effectuée par Ian Lagergren F. 6511- 
2A: 28 (Daktilo metin), s.12. Ayrıca Bkz.: Bulletin officiel, Vol. LXV, Série B, No 3, 1982 
(220 c rapport du Comité), s. 262-291.

(4) a.k., s. 12-13.
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Böylece yeni sendikal yasaların ancak Anayasal çerçevenin kesin
leşmesinden sonra çıkarılacağını misyona açıklayan Çalışma Bakanı, 
bundan başka "her mevzuat tasarısının ILO ilkelerine genel bir biçim
de uygun olacağını" da vurgulamıştır. Ne var ki Esener, Lagergren'in 
"mevzuat taşanlarının Sözleşmelerle uygunluğu konusundaki görüşünü 
almak üzere Uluslararası Çalışma Bürosuna sunulmasının yerinde olaca
ğı” yolundaki önerisini şu sözleriyle geri çevirmiştir:

"ILO ilkeleri Türk iş hukukçularınca iyi bilinmektedir ve bu il
kelere uygunluk, olanaklar ölçüsünde sağlanacaktır."
Lagergren misyon sonunda Çalışma Bakanı ile ikinci kez görüşmüş 

ve Esener'e "hükümetin gelecekte çalışma mevzuatının ILO Sözleşmele
rine uygun olmasına çalışacağını kendisine söylemiş olmasına karşın 
Anayasa Tasansı'nın çalışanların sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkını 
açıkça sınırlandıran kurallar içermesi olgusu karşısındaki şaşkınlığını bil
dirmiştir.

Çalışma Bakanının daha önce böyle bir sorunun söz konusu olmadı
ğını açıklamış olmasına karşın, Tasan üyelik ödentisinin kaynakta kesil
mesi sistemini kaldırmıştır. Misyon raporunda belirtildiğine göre Esener, 
Anayasa Tasansı'nın terimleri ve hatta sendikacılık etkinliklerini (sendi
kal faaliyeti) ilgilendiren özel kurallar konusunda görüşünün alınmadığı
nı kabul etmiştir. Ancak Esener'e göre, Kasım'da yapılacak halkoylama- 
sından önce, Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi’nde yapılacak 
tartışmalar sırasında değişiklikler yapılması olanaklıdır. İşte ancak bu 
aşamada sendikalarla ilgili özel yasa kurallarının hangi terimlerle formü
le edilmesi gerektiğini görebilecek durumda olacağını belirten Çalışma 
Bakanı, ikinci kez yinelenen teknik yardım önerisini benimsememiştir. 
Lagergren, ILO normlarına uygun bir mevzuat hazırlamasında UÇB'nin 
daha önce de yinelediği teknik yardım önerisi konusunda açıkça Çalışma 
Bakanlığı'nın bu nitelikte mevzuat kurallarının kaleme alınmasına, hiç 
değilse resmi olarak ILO'yu katmaya hiç de hazır olmadığı izlenimi edin
diğini raporunda belirtmiştir. (6)

SÖK ve Anayasa

SÖK birinci doğrudan ilişki misyonu sonrasında ve.Anayasa'nın 7 
Kasım 1982 tarihinde halkoylamasında kabul edilmesinin ardından yaptı
ğı değerlendirmede, MGK'ce yapılan değişiklikleri (ekleme ve çıkamıa- 
ları) belirterek, yeni Anayasa ile ilgili şu saptamayı yapmıştır: "Anayasa 
ILO'nun sendika özgürlüğü alanındaki norm ve ilkeleri ile uygun ol
mayan kimi kurallar içermektedir. Komite hükümetin bu norm ve il
kelere tam bir saygı için almayı düşündüğü önlemleri belirtmesini rica

(5) a.k., s. 13.
(6) a.k., s. 32.
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eder." Uluslararası kurallara aykırılıklar konusundaki kaygısını böylece 
dile getiren Komite, anılan norm ve ilkelere uygun bir durumun yaratıl
masını güvenceye bağlamak ereğiyle, ILO'nun gelecekteki çalışma mev
zuatının hazırlanmasına katkıda bulunabilecek her tür yardımı hükümetin 
hizmetine sunacağını anımsatmıştır.

Komite, Anayasa'nın sendika özgürlüğü ve toplu pazarlık alanındaki 
uluslararası ilkelere aykırı olan kurallarını da 12 Kasım 1982 tarihli bu 
raporunda şöyle saptamıştır:

-  İşçi kuruluşlarında yönetici olmayı en az on yıl bilfiil işçi olarak 
çalışmış olma koşuluna bağlayan kural (m.51/7);

-  Sendikalara genel siyasal etkinlik yasağı getiren kural (m. 52);

-  Grev hakkına (grev türlerine) getirilen önemli kısıtlamalar

Uzmanlar Komisyonu ve Anayasa (1983)
Uzmanlar Komisyonu 67. Genel Konferans (1981) için hazırladığı 

raporunda, 12 Eylül sonrasında başvurulan sendikaların çalışmalarının ve 
gönüllü toplu pazarlığın askıya alınması ile ilgili önlemler konusunda, 
"gerçek toplu pazarlıkların, işçilerin temsilcileri olarak, etkinliklerini ola
ğan biçimde yerine getirmeye yetenekli sendikaların katılımı olmaksızın 
yapılamayacağını" anımsatmış ve 2364 sayılı yasayla oluşturulan Yüksek 
Hakem Kurulu uygulamasının da 98 sayılı Sözleşme'nin 4. maddesinin 
güvenceye aldığı gönüllü toplu pazarlığın geliştirilmesi ilkesiyle bağdaş
madığını saptayarak, bu ilke doğrultusunda alınacak önlemler konusunda 
hükümetten bilgi sağlanmasını rica etmiştir <9).

Komisyon Uluslararası Çalışma Konferansı'nın 69. toplantı dönemi 
(1983) için hazırladığı raporundaysa, bu görüşlerini yineledikten sonra, 
anayasal düzenlemeleri Türkiye'nin onayladığı 98 sayılı Sözleşme yönün
den değerlendirmiştir. Anayasa'nın grevin yasaklandığı yada ertelendiği 
durumlarda (ertelemenin sonunda) uyuşmazlığı kesin olarak ve toplu iş 
sözleşmesi niteliği taşıyan bir kararla sona erdiren Yüksek Hakem Kuru- 
lu'na yer veren maddesi ile ilgili olarak bu Sözleşme'nin 4. maddesini 
anımsatan Komisyon, kabul edilecek çalışma mevzuatının (sendikal yasa
ların) Sözleşme kurallarına uygun olacağı ve özellikle toplu pazarlık yan
larının özerklik ve bağımsızlığını koruyacağı umudunu belirtmiştir (10).

(7) BIT, Bulletin officiel (220 e rapport du Comité), s. 259, 261.
(8) Bu konuda ayrıca bkz: Mesut Gülmez, Sendikal Hakların Uluslararası Kuralları ve Tür

kiye (UÇÖ/İLO Sözleşme ve İlkeleri), TODA1E, Ankara, 1988, s. 435-436.

(9) BIT, Rapport de la Commission d'experts... CIT, 67 e session 1981, s. 156.

(10) BIT, Rapport de la Commission d'experts... CIT 69 c session 1983, s. 193-194.
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Aykırılıkları Yadsıma ve İşbirliğinden Kaçınmayı Sürdürme

Hükümet 2821 ve 2822 sayılı yasaların çıkarılmasından önceki dö
nemde de, ILO ile işbirliği yapmama tutumunda direnmiştir.

Gerçekten hükümet, SÖK raporu konusunda kimi eleştirel gözlemler 
dile getirmek istediğini açıkladığı 26 Ocak 1983 tarihli yazısında i11), 
toplu pazarlığa getirilen kısıtlamalar konusunda, "olağanüstü koşullar
da geçici olarak kabul edilen istikrar önlemlerinin hiçbir biçimde 98 
sayılı Sözleşme'ye aykırı olmadığını" öne sürmüştür. Toplu pazarlık 
özgürlüğüne konulan geçici kısıtlamaların ve toplu anlaşmalann (sözleş
melerin) hükümetin öniznine bağlı tutulmasının geçmişte ILO denetim 
organlarınca kabul edilebilir sayıldığını da savunan hükümet, SÖK'ün ye
ni Anayasa'nın uluslararası norm ve ilklere uygun düşmeyen kurallar 
içerdiği yolundaki gözlemini şöyle yanıtlamıştır:

"Anayasa Tasarısı'nda ILO misyonunun gerçekleştirilmesinden son
ra ve (Anayasa'nın) kabul edilmesinden önce yapılan değişiklikler o 
denli anlamlıydı ki Türk-İş Genel Başkanı son Tasarı'yi onayla
mıştır."
Hükümet bunun dışında genel grevin, dayanışma grevlerinin, işi ya

vaşlatma grevlerinin ve üretimi (verimi) düşürmeye yönelik eylemlerin 
grev hakkının kullanıma getirilen önemli kısıtlamalar oluşturduğu sonu
cuna varılmasının da bir yanılgı olduğunu ileri sürmüştür. Çünkü hükü
mete göre Anayasa, grev hakkının kullanılmasının usul ve koşullan ile 
kapsam ve istisnalarının yasayla düzenlenmesini öngörmüştür. Türk par
lamentosu ise grev hakkının çalışanlann ve örgütlerinin mesleksel çıkar- 
lannı geliştirmek ve savunmak için sahip olduklan temel araçlardan biri 
olduğunun her zaman bilincinde olmuştur. Böylece hükümet grev hakkı
na getirilen sayısız anayasal kısıtlama ve yasaklan.yadsıyabilmiş ve bu
nu da yasayla düzenleme yapılacağı gerekçesine dayandırabilmiştir. 
Kuşkusuz bu savın geçerli ve inandırıcı olabilmesi için yasakoyucunun 
Anayâsa'ya aykırı yasal düzenleme yapma olanağının bulunması gere
kirdi!

Hükümet aykmlıklan yadsıyıcı tutumunu 69. Genel Konferans 
(1983) döneminde Uygulama Komisyonu'nda yapılan tartışmalar sırasın
da da sürdürmüştür. Uygulama Komisyonu'na sunduğu bilgilerde, gönül
lü toplu pazarlık yöntemlerinin en geniş biçimde kullanılması için 2822 
sayılı yasayla ulusal koşullara uygun önlemler alındığını savunan hükü
met, yeni sendikal yasaların öngördüğü düzenlemenin 98 sayılı Sözleş
me'ye "tamamen uygun" olduğunu ileri sürmüştür (12).

(11) BIT, Bulletin officiel, Vol. LXVI, Série B, No 1, 1983 (224 c rapport du Comité), s. 113- 
116.

(12) BIT, Compte rendu des travaux, CIT, 69 0 session 1983, Genève, s. 31/48-49.
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Hükümetin 29 Ocak 1983 tarihli bu yazısında yer alan bir başka 
önemli nokta, sendikal yasaların hazırlanması aşamasında takındığı ELO 
ile işbirliğine yanaşmama yolundaki tutumun sürdürülmesiyle ilgilidir. 
ILO ile diyaloğu sürdürmeye ve teknik yardımından yararlanmaya hazır 
olduğunu açıklamasına karşın, hükümet "ulusal mevzuatın ulusal koşul
ları ve gereksinmeleri gözönünde bulundurarak yetkili ulusal organ
larca hazırlanmasının doğal olduğunu" belirterek, bu işbirliğini "dip
lomatik" bir dille yadsımıştır. Gerçi hükümet, "çalışma (sendikal) yasa 
tasarısının böylece (yetkili ulusal organlarca) hazırlandığında ILO'nun 
telkin ve eleştirilerine kuşkusuz açık olacağını" eklemiştir. Ancak bu tek
nik yardımı ertelemekle, bir yandan ILO denetim organlarının Anaya- 
sa'dakiler yanısıra uluslararası kurallara yeni ve sayısız aykırılıklarla dolu 
olan sendikal yasa tasarılarına yönelik eleştirilerini geciktirmeyi amaçla
mıştır, öbür yandan bu konudaki karar yetkisini "danışma" çerçevesinde 
bile ILO ile paylaşmaya yanaşmadığını ortaya koymuştur.

SÖK ise, 2821 ve 2822 sayılı yasaların MGK'ce kabul edilmesinden 
önce kabul ettiği 25 Şubat 1983 tarihli raporunda, durumu değerlendir
dikten sonra şu sonuca varmıştır:

"Komite hükümetten yeni sendikal mevzuatın hazırlanmasına önce
likli bir dikkat göstermesini ister. Bu mevzuatın, sendikal etkinlikle
re dayatılmış varolan kısıtlamaların kaldırılmasına ve — Anayasa'ca 
sendikal etkinliklere dayatılmış sınırlamalara karşın—  sendikal 
hakların ve özellikle toplu pazarlık özgürlüğünün ve grev hakkı
nın ILO ilkelerine uygun biçimde tam olarak güvence altına alı
nacağı bir duruma dönülmesine yol açacağını umut eder." (13)
SÖK, yeni mevzuatın hazırlanmasında ortaya çıkan tüm gelişmeler 

konusunda bilgi sağlamasını hükümetten istemiş, bu konuda her tür yar
dıma hazır olduğunu yinelemiş ve yorum için de tasarıları olabildiğince 
hızlı biçimde ILO'ya iletmesini rica etmiştir. Ne var ki hükümet bu isteği 
yasaların kabul edilmesinden ancak birkaç ay önce yerine getirmiş ve 
sendikal yasaların kabul edilmesinden yalnızca birkaç gün önce de 
ILO'dan danışsal teknik misyon gönderilmesini istemiştir.

1983 VE 1984: MİSYONLU YILLAR
Türkiye’nin dokuz yıllık ILO serüveninin işbirliğine yanaşmama ve 

ILO'yu ulusal işlere bulaştırmama evresini izleyen ikinci aşaması, "mis- 
yonlu yıllar" olarak nitelenebilir.

ILO'nun Yazılı Yorumu ve Birinci Danışsal Teknik Misyon 
(Mayıs 1983)

Hükümet SÖK'ün önerisi üzerine Yönetim Konseyi'nin Mart

(13) BİT, Bulletin officfel (224 e rapport), s. 122-123.
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1983'teki isteğine uyarak 274 ve 275 sayılı yasaları değiştiren iki yasa ta
sarısı metnini Mart 1983'te ELO’ya iletmiş ve ILO da taşanlara ilişkin ya
zılı yorumlarını 11 Nisan 1983'te hükümete iletmiştir.

Bu arada, 7 M art 1983 tarihli yazısı ile UÖİSK ve 9 Mart 1983'teki 
isteğine uyarak 274 ve 275 sayılı yasaları değiştiren iki yasa tasarısı met
nini Mart 1983'te ILO'ya iletmiş ve uluslararası normlara ve ilkelere ay
kırı gördükleri tasan kurallannı ayrıntılı biçimde ortaya koymuşlardır 
(14).

Hükümet 2821 ve 2822 sayılı yasalann çıkanldığını 24 Mayıs 1983 
tarihli yazısıyla Komite’nin toplantısını yaptığı sırada ILO'ya bildirmiştir. 
Bu yazıya göre Milli Güvenlik Konseyi, taşanlarda geniş değişiklikler 
yaparken, Çalışma Bakanlığı, Türk-lş, TİSK, Üniversiteler ve ELO tara
fından dile getirilen görüşleri gözönünde bulundurmuştur. Ancak Sendi
kalar Yasası'nda yapılan değişikliklere bakılacak olursa, bunlann ulusla
rarası kurallara aykırılıkların giderilmesi yönünden hiçbir olumlu etkisi
nin bulunmadığı söylenebilir. Nitekim, hükümetin isteği üzerine 2-5 Ma
yıs 1983'te Ankara'da gerçekleştirilen birinci ILO danışsal teknik misyo
nunun yazılı olarak hükümete gönderdiği yorumunda üzerinde durduğu 
sorunlardan kimileri değiştirilmiştir. Ancak bu değişikliklerde ILO kural 
ve ilkelerine tam bir uygunluk sağlanmamış, kuruculuk ve yöneticilik ko- 
şullannın yumuşatılmasıyla yetinilmiştir. Örneğin sendika kuruculuğu 
için aranan fiili çalışma süresini üç yıldan bir yıla indiren, aynı kişinin 
sendika ve konfederasyonlann genel kurul dışındaki zorunlu organlanna 
seçilebilme süresini üç olağan genel kurul döneminden dörde çıkaran ve 
dört kez seçilen sendika yöneticilerine de iki dönem daha seçilebilme 
olanağı tanıyan bu türden değişiklikler, uluslararası normlara aykmlığı 
kaldırmamıştır.

Bu nedenledir ki Komite de 26 Mayıs 1983 tarihli raporunda, belirt
tiği değişikliklerin yapılmamış olmasından duyduğu derin kaygıyı dile 
getirmiştir. Komite'nin 2821 ve 2822'nin o tarihte saptadığı ILO normla- 
nna aykırı kurallan şunlardır: <15)

-  İşçi sendika ve koııferedasyonlannda yönetici olabilmek için ara
nan en az on yıl bilfiil işçi olarak çalışmış olma koşulu;

-  İşçi sendika yada konfederasyonlannın genel kurul dışındaki zo
runlu organlanna seçilebilmek için 2822'nin belirli maddelerine göre hü
küm giymemiş olma koşulu;

-  Toplu iş sözleşmesi bağıtlamak için çifte çoğunluk koşulu aranma
sı;

(14) BIT, Bulletin officiel, Vol. LXVI, Série B, No 2, 1983 (228 e rapport du Comité), s. 117- 
120.

(15) a.k., s. 125-126.
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-  Siyasal grevin, genel grevin, dayanışma grevinin, işi yavaşlatma
nın, verimi düşürmenin ve öteki direnişlerin yasaklanması.

Grevin yasaklandığı "temel hizmetler" listesinin aşın ölçüde ve çok 
geniş tutulduğunu belirten Komite, kimileri Anayasa'da yer almış olsa da 
hükümetin sendikal yasalann sendika özgürlüğü ilkelerine uygunluğunu 
sağlamak için zorunlu olan önlemleri alacağı konusundaki sarsılmaz umu
dunu dile getirmiştir. Öte yandan Komite, DEK'nin isteği doğrultusunda, 
özellikle tutuklu sendikacılarla görüşmeler yaparak, gündemindeki yakın
ma olayının uygulamalarla ilgili ikinci boyutunu kapsayan sorunlann tü
münü incelemek amacıyla, bir "doğrudan ilişki misyonu "nun yeniden Tür
kiye'ye gitmesinde çok büyük yarar gördüğünü de önerilerine eklemiştir.

İkinci Doğrudan İlişki Misyonu (Eylül 1983)
Komite'nin "doğrudan ilişki misyonu" önerisi, 1983 Genel Konfe- 

ransı'nca oluşturulan Uygulama Komisyonu'nda da yinelenmiştir. Ne var 
ki hükümet temsilcisi, yeni sendikal yasalann önce Uzmanlar Komisyo- 
nu'nca değerlendirilmesi gerektiğini öne sürerek, Uygulama Komisyo- 
nu'nun işçi kanadı üyelerince kabul edilmesi istenen "doğrudan ilişki 
yönteminin 98 sayılı Sözleşme ile ilgili olarak hiçbir yardım sağlama
yacağını" savunmuştur. Ancak Uygulama Komisyonu, Komite'nin yaptı
ğı yorumlara özel bir dikkat gösterilmesi gerektiğini vurguladıktan sonra, 
98 sayılı Sözleşme'nin uygulanmasından doğan sorunlar konusunda ileri
de bir "doğrudan ilişki misyonu"nun hükümetçe kabul edileceğine ilişkin 
umudunu dile getirmiştir (16).

Uygulama Komisyonu'nun salt bir umut dile getirmekle yetinmedi
ğini ve dolayısıyla ikinci doğrudan ilişki misyonunun hükümetçe kabul 
edilmesinde bu umudun etkili olmadığını hemen eklemek gerekiyor. Ger
çekten 111 sayılı Ayrımcılık Sözleşmesi'nin uygulanmasıyla ilgili sorun
lann, özellikle 1402'ye göre görevden alınanlann dunımunun tartışıldığı
1983 Konferans Komisyonu, Türkiye’nin "özel paragrafa alınmasına ka
rar vermiştir. 95, 98 ve 111 sayılı ülkemizce onaylanan üç Sözleşme ile 
ilgili olarak Uygulama Komisyonu raporuna konulan aşağıdaki "özel pa
ra g ra f ta  da, doğrudan ilişki misyonu önerisi yinelenmiştir:

"Bu konuda (95, 98 ve 111 sayılı Sözleşmeler konusunda) gerçekleş
tirilmesi gereken ilerlemeler vardır. Sendika Özgürlüğü Komite- 
si'nin yorumlan (Komisyon'ca) onaylanmaktadır. Tartışma konusu 
olan tüm sorunlan incelemek, tutuklu sendikacılann durumu konu
sunda daha çok bilgi edinmek ve yürürlükteki mevzuatın üç Sözleş
me ile uygunluğunun nasıl sağlanabileceğini incelemek için duru
mun ağırlığı nedeniyle doğrudan ilişki (misyon) yararlı olacak
tır." d?)

(16) BIT, Compte rendu des travaux, CfT, 69 e session 1983, Genève, s. 31/48-49.
(17) a.k., s. 31/68..
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İşte uluslararası sendikacılık dilinde "kara liste" olarak anılan bu 
özel paragraf üzerine, hükümet ikinci doğrudan ilişki misyonunu kabul 
etmek zorunda kalmıştır. Gerçekten önce hükümet temsilcisi, hükümetin 
111 sayılı Sözleşme konusunda bir doğrudan ilişki misyonunu kabul ede
bileceğini açıklamış, hemen ardından da hükümet bu yöntemi kabul et
meye hazır olduğunu 21 Haziran 1983'te ILO'ya bildirmiş ve özellikle de 
misyonun tutuklu sendikacılarla görüşebileceği konusunda güvence ver
miştir.

Lagergren 5-15 Eylül 1983'te SimpSon eşliğinde gerçekleştirdiği 
ikinci doğrudan ilişki misyonu sırasında, i18> yasalara ilişkin sçrunlar ko
nusunda Çalışma Bakanı Esener ile TÜRK-İŞ, TİSK ve TÜSİAD yetki
lileriyle görüşmüştür. Bu görüşmelerde TİSK Genel Sekreteri 2821 ye 
2822 sayılı yasalardan genellikle hoşnut olduklarını söylerken, TÜRK-İŞ 
temsilcileri kaygılarını ve özellikle sendikal yapının merkezileşmesi ko
nusundaki eleştirilerini dile getirmişlerdir. Çalışma Bakanı da, 2821 sayı
lı yasanın kimi maddelerinde 28 Ağustos 1983 tarihli ve 2882 sayılı ya
sayla yapılan değişiklikler konusunda bilgi vermiştir. ELO Uluslararası 
Çalışma Normları Bölümü Başkanı lan Lagergren'in sorunun yasal yö
nü konusunda yaptığı değerlendirme ise özet olarak şöyledir:

"2882 ile yapılan değişiklikler, temelde sendikacılık hareketinin ye
niden yapılanmasının yeni mevzuatın öngördüğü süreler içinde ger
çekleştirilmesine olanak verilmesini amaçlar. Komite'nin daha ön
ce belirttiği temel ayrılıklar sürmektedir. (...) Yeni mevzuat sen
dikaların toplumdaki rolünü çok kısıtlayacak biçimde kaleme 
almıştır. Bu mevzuat nasıl yorumlanırsa yorumlansın, şu olguda 
hiçbir kuşku yoktur ki, sendikaların yapısına, bileşimine ve etkin
liklerine ilişkin birçok kural ILO'nun sendika özgürlüğü konu
sundaki ilke ve normları ile bağdaşmamaktadır. Uzmanlar Ko- 
misyonu'nun da 1984 toplantı döneminde, 98 sayılı Sözleşme'nin 
Türkiye'ce uygulanmasını incelerken bu yeni mevzuatla ilgilenmesi 
gerekecektir." <19)
Komite, Lagergren misyonu sonrasında 232. raporunda (Kasım 

1983) yaptığı değerlendirmede, yakınma olayının yalnızca sayısız eksik
lik ve kusurlarla (aykırılıklarla) dolu 2821 ve 2822 sayılı yasalarla ilgili 
yasal yönüne değinmekle yetinmemiştir. Komite aynı zamanda, sıkıyöne
tim devam ettikçe grev hakkının askıya alınmasının sürmesi; etkinlikleri 
ertelenen ve yöneticileri tutuklanan DISK'i de kapsamak üzere sendikala
rın statülerini yeni mevzuata uyarlamaları ve bunu yapamayanlarınsa 
kendiliğinden feshedilmiş sayılması ve gönüllü toplu pazarlığa dönüşteki 
yavaşlık ile ilgili sorunların da çözümlenmemiş olduğunu belirtmiştir.

(18) Lagergren'in bu misyon sonrasında hazırladığı rapor için bkz: BIT, Bulletin officiel, Vol. 
LXVI, Série B, No 3, 1983 (232 e rapport du Comité), s. 275-297.

(19) a.k., s. 296.
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Belirsiz ve gereğinden çok ayrıntılı kurallarıyla kaygılar yaratan ye
ni yasalar konusundaysa, Lagergren'in yukarıda aktarılan görüşünü be
nimseyip yineleyen Komite, sıkıyönetimin en çabuk biçimde kaldırılarak 
daha az karışık ve daha az düzensiz bir sendikacılık yaşamına dönülmesi
nin sağlanmasını hükümetten istemiş ve yeni yasaların sendika özgürlüğü 
ilkelerini tartışma konusu yapan sendikal yapıya, üyeliğe ve etkinliklere 
ilişkin birçok kuralının değiştirilmesi zorunluluğunda direnmiştir (2°).

Hükümetin Yanıtı ve Komite'nin Aykırılıklara İlişkin Görüşü
Komite'nin Kasım 1983 raporundaki önerilerine ilişkin gözlemlerini 

19 Nisan 1984 tarihli bir mektupla ILO'ya ileten hükümet, yakınma ola
yının yasal yönü konusunda şu görüşü savunmuştur:

"Mevzuatta değişiklikler yapmaya yalnızca TBMM yetkilidir. Ve 
bunu gerçekleştirmek için de, 12 Eylül 1980 öncesinde olduğu gibi 
karmakarışık (kaotik) bir duruma yol açan ortam ve koşulların orta
ya çıkışını önlemek ereğiyle sağlam bir konsensüs gereklidir." (21)
Kanımca bu görüş hükümetin yalnızca Komite'nin istediği zorunlu 

değişiklikleri gerçekleştirmeye yanaşmayacağını ortaya koymamakta, ay
nı zamanda ve daha önemli olarak, 12 Eylül öncesinin anarşi ve terör or
tamından kimi sendikaları sorumlu tutan resmi görüşü de dolaylı biçimde 
yansıtmaktadır.

Komite, 31 Mayıs 1984 tarihli raporunda, hükümetin yasa değişik
liklerinin gerçekleştirilmesinde yasama organının yetkili olduğu yolunda
ki görüşüne katıldığını bildirmiş, ancak hükümetin denetim organlarının 
görüşleri doğrultusunda parlamentoya değişiklik önerileri sunabileceğini 
de haklı olarak anımsatmıştır. Hükümetin bu görüşler ışığında durumu 
yeniden incelemesinin uygun olacağı sonucuna varan ve bu yolda "tel- 
kin"de bulunan Komite, daha önceki (Mayıs 1983) raporunda saptadığı
2821 sayılı yasadaki altı, 2822 sayılı yasadaki yedi aykırı kuralı yinele
miş <22) ve sendika özgürlüğünün uluslararası ilkelerine ve normlarına ay
kırı olan bu maddelerin değiştirilmesinin zorunlu olduğu konusunda bir 
kez daha direndiğini vurgulamıştır (23).

Uzmanlar Komisyonu ve Sendikal Yasalar
Uzmanlar Komisyonu yeni sendikal yasaları ilk kez 70: Genel Kon

ferans (1984) için hazırladığı raporunda değerlendirmiş ve özellikle 2822 
sayılı yasanın aykırılığı günümüzde de süren kimi kurallarını 98 sayılı 
Sözleşme'nin 4. maddesi çerçevesinde yorumlamıştır (24).

(20) a.k., s. 272 ve 274.
(21) BIT, Bulletin officiel, Vol. LXVII, Série B, No 2, 1984 (235 c rapport du Comité), s. 215.
(22) a.k., s. 218-219. Ayrıca bkz: Mesut Gülmez, a.g.y., s. 436-446.
(23) a.k., s. 221-222.
(24) BIT, Rapport de la Commission d'experts..., CIT, 70 e session 1984, s. 196-197.
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Bilindiği gibi Komisyon, 2822'nin işkolu ve işyeri düzeylerinde ön
gördüğü çifte çoğunluk koşulunu, her yeni toplu iş sözleşmesi pazarlığı 
için sendikaların bir yönetsel izin elde etme zorunda bırakılmasını ve Ba
kanlar Kurulu'na tanınan grev erteleme yetkisini ve ertelenen yasal greve 
ilişkin uyuşmazlığın zorunlu hakem organınca kesin çözüme bağlanması
nı öngören kurallarını 98 sayılı Sözleşme'nin güvenceye aldığı gönüllü 
toplu pazarlığın geliştirilmesi ilkesine aykırı bulmuştur (25).

Ne var ki hükümet temsilcisi Türkiye'nin bu Sözleşme açısından 
sorgulandığı ve durumunun tartışıldığı 1984 Uygulama Komisyonu'nda, 
"mevzuatın 98 sayılı Sözleşme ile tam bir uygunluk içinde olduğunu" 

öne sürebilmiş, "grev hakkına getirilen yasal kısıtlamaların hiçbir biçim
de tarafların toplu pazarlık yoluyla bir toplu iş sözleşmesi bağıtlamasına 
engel olmadığını, sistemin özünün eksiksiz (mutlak) bir toplu pazarlık 
özgürlüğü temeline dayandığını" savunabilmiştir. Hükümet temsilcisi uy
gulamanın gerekli olduğunu göstermesi durumunda yasalarda değişiklik
ler yapılabileceğini eklemekten geri kalmamıştır

Üçüncü Doğrudan İlişki Misyonu (Eylül-Ekim 1984)

Uluslararası Çalışma Normları Bölümünün Sendika Özgürlüğü Şu
besi Başkanı William R. Simpson'm gerçekleştirdiği üçüncü doğrudan 
ilişki misyonu, 70. Genel Konferans döneminde (1984 Haziran’ında) 
SOK Başkanı ile Türkiye Çalışma Bakanı (M. Kalemli) arasında yapılan 
görüşmede kararlaştırılmıştır. Böylece çalışma ilişkileriyle ilgili genel so
runlar konusunda yeni bir misyonun kabul edilmesi, Türkiye'nin özel pa
ragrafa alınmasını önleyen bir çözüm yolu olmuştur. Çünkü 1984 yılında 
98 ve 111 Sayılı Sözleşmelerin uygulanmasından doğan sorunları ayrıntı
lı biçimde tartışan Uygulama Komisyonu'nun işçi kanadı sözcüsü, Genel 
Sekteter temsilcisinin "doğrudan ilişki" misyonu konusundaki sorusuna, 
bu yöntemin bir hafta önce Türk hükümetince kabul edildiğini açıklayan 
olumlu bir yanıt verilmemiş olsaydı özel paragraf önereceklerini eklemiş
tir (27).

2 4  EyIül-5 Ekim 1984'te ve tutuklu sendikacıların neredeyse tümü
nün özgürleştirildiği bir sırada gerçekleştirilen doğrudan ilişki misyonu 
sırasında, <28) SÖK ve Uzmanlar Komisyonu raporlarında anılan tüm so
runlar uygulamalara ve sendikal yasalara ilişkin olan yönleriyle incelen

(25) Mesut Gülmez, a.g.y., s. 440 vd.
• (26) BIT, Compte rendu des travaux, CIT, 70 e session 1984, Genève, s. 35/47-48.
(27) a.k., s. 48.
(28) Simpson'm raporu için Bkz: BIT, Conseil d’administration, Deux cent trente-septième rap

port du Comité de la liberté syndicale, GB. 228/11/13, 228 e session, 12-16 novembre 
1984, Annexe, s.1-13.
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miş, özellikle işçi, işveren ve hükümet yetkilileri dışında DÎSK'in Genel 
Başkanı, Genel Sekreteri ve avukatları ile de görüşmeler yapılmıştır.

v

SÖK, üçüncü misyonun gerçekleştirilmesinin ardından 2 Kasım
1984 tarihli 237. raporunda yaptığı değerlendirmede, 12 Eylül sonrasın
dan beri gündeminde olan 997, 999 ve 1029 sayılı yakınma olaylarının 
yasal boyutu konusundaki görüşlerini yinelemiştir. 2821 ve 2822 sayılı 
yasalardaki sendika özgürlüğü ve toplu pazarlık alanındaki uluslararası 
ilkelere aykırı kuralları bir kez daha sıralayan ve Uzmanlar Komisyo- 
nu'nun gönüllü toplu pazarlık hakkını (98/m.4) kısıtladığını belirttiği 
maddeleri anımsatan SOK, sorunun yasal yönüne ilişkin olarak iki nokta 
üzerinde durmuş ve öneride bulunmuştur. Birincisi, toplu iş sözleşmesi 
bağıtlamaya yetkili sendikanın belirlenmesi için öngörülen sistemin ya
rattığı önemli sorunlara ve Bakanlıkça yayımlanan çalışma istatistikleri 
konusunda dile getirilen yakınmalara ilişkindir. Komite, hükümetin işçi 
ve işveren örgütleriyle görüşerek en kısa zamanda çözüme bağlanmasını 
istediği bu sorun konusunda Uzmanlar Komisyonu'nun diiJcatini çekmiş
tir. İkincisi de, tümünün sendika özgürlüğü konusundaki ILO ilkelerine 
uygunluğunu tartışma konusu yaptığı 2821 ve 2822'nin aykırı kurallarına 
ilişkindir. Komite sendikal yapıya, üyeliğe ve etkinliğe ilişkin olan bu 
kuralların değiştirilmesi zorunluluğunda direndiğini yeniden belirtmiş
tir

Öte yandan Komite, yalnızca sendika özgürlüğünün bir "yadsıma- 
sı"nı oluşturmakta kalmayıp, aynı zamanda sendikacıların da tüm kişiler 
gibi kendilerine yönelik suçlamanın kanıtlanmasına değin suçsuz sayıl
ması gerektiği ilkesiyle de çelişen 2821'in geçici 5. maddesinin kaldırıl
ması ve bu madde kapsamındaki sendika yöneticilerinin sendikal hakları
nın yeniden tanınması gerektiği yolundaki isteğinde direndiğini de yine
lemiştir.

1985 VE 1986: BOL KESEDEN VAADLİ YILLAR
Anayasa'nın ve sendikal yasaların hazırlanması aşamasında ILO ile 

işbirliği yapmaktan kaçınan ve bunu olabildiğince geciktirmeye çaba gös
teren Ozal hükümetleri, 1983 ve 1984'te ILO misyonlarından yararlanmış 
ise de, denetim organlarının istediği uluslararası kurallara tam uygunluk 
sağlayıcı yasa değişikliklerini gerçekleştirmeye bir türlü yanaşmamış ve 
bu amaçla da tutulmayan sözlere (vaadlere) dayanan ve üçlü görüşmeleri 
askıya alan yada savsaklayan bir oyalama ve atlatma politikası izlemiştir.

Değişiklik Tasarıları Hazırlandığını Bildirme

Bu oyalama ve zaman kazanma politikası ilk aşamasında 2821 ve 
2822 sayılı yasalarda değişiklik yapılmasını öngören tasanlar hazırlandığı

(29) a.k., s.16.
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nı belirterek uygulamaya konulmuştur. Ancak hükümet ne bu tasarıların 
içeriği konusunda bilgi vermiş, ne de hazırlanan metinleri ILO'ya iletmiştir.

Gerçekten hükümet, 31 Ocak 1985 tarihli yazısında, Komite'nin en 
son (en yeni) isteklerinin yetkili makamlarca derinliğine incelendiği ve 
olanak bulunur bulunmaz bu konudaki tüm bilgi ve gözlemleri ileteceğini 
belirtmiştir. Söz konusu bilgi ve gözlemlerin, yakınma olayım gelecek 
toplantı döneminde (Mayıs 1985) incelemesine olanak verecek biçimde 
hükümetçe kendisine gönderilmesini isteyen Komite, Şubat 1985'teki 
toplantı döneminde inceleyememiştir (3°).

Hükümet, Komite'nin Mayıs 1985 toplantısı öncesinde gönderdiği 
25 Nisan, 3 (13) ve 22 Mayıs 1985 tarihli üç yazıda Kasım 1984 tarihli 
237. raporda yer alan önerilere ilişkin gözlemlerini belirtmiş ve yasa de
ğişikliği konusunda bilgiler iletm iştir^1) .

Hükümet, daha çok yakınma olayının sendika özgürlüğünün çiğnen- 
mesiyle ilgili uygulama boyutuna ilişkin Komite önerilerini yanıtladığı
25 Nisan tarihli ilk yazıda, yetkili sendikanın belirlenmesi için öngörü
len çoğunluk koşullarının güçlü sendikacılığın oluşturulmasını kolaylaş
tırma, hak istemlerindeki rekabeti ortadan kaldırarak yasa dışı sendikala
ra karşı savaşım verme, sendikal işlevin kişisel amaçlar izleme aracı ola
rak düşünülmesine engel olma ve sonuçta çalışanlara ve topluma zarar 
veren toplu pazarlığın işverenleri hırpalayıp tedirgin etme ve ekonominin 
dengesini bozma aracı olarak görülmesini önleme amacı taşıdığını savun
muş ve bu yasaların uygulanmasının sendikaların sayıca azalmasına yol 
açtığını belirtmiştir.

Hükümet, çalışma sorunları konusunda işçi..ve işveren örgütleriyle 
birlikte hareket ettiğine de değindiği bu yazıda, TÜRK-tŞ'in önerdiği kimi 
değişiklikleri onaylayabilecek ve bu amaçla bir yasa tasarısı hazırlayabile
cek durumda olduğunu da belirtmiştir. Bundan başka hükümet, Çalışma 
Bakanlığı, TÜRK-IŞ ve TÎSK arasında üçlü görüşmeler yapıldığını da ek
lemiş ve Başbakanın yönetiminde (gerçekleştirilen) bu görüşmelerin sen
dikalar için önerilerini dile getirme fırsatı oluşturduğunu öne sürmüştür.

Hükümet 13 Mayıs 1985 tarihli yazısında da sendikal mevzuat ko
nusuna değinmiş ve ILO'ya, oyalama ve zaman politikasının ilk basama
ğım oluşturan şu bilgileri aktarmıştır: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı 2821 ye 2822 sayılı yasaların birçok kuralının değiştirilmesi ereğiy
le TÜRK-İŞ'ce ileri sürülen (hazırlanan) bir dizi öneriyi kabul etmiş
tir. Bu değişiklik önerileri şu anda Bakanlar Kurulu'nda incelenmiş ve 
parlamentoya sunulmak üzere bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. Parla
mentoca onaylanacak olan bu metinler ILO'ya gönderilecektir."

(30) BIT, Official Bulletin. Vol. LXVIII, Sériés B. No: 1, 1985, (238 *  Report), s. 2-3.

(31) BIT, Bulletin officiel, Vol. LXVIII, Série B, No: 2, 1985 (240 c rapport), s. 131-136.
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Komite, bu bilgileri ciddilik ve içtenliğine inandığı için "ilgi ile" not 
etmiş ve bu gibi değişikliklerin kabul edilmesinin Türk sendikal mevzuatı
na sendika ve toplu pazarlık özgürlüğü ilkelerine en yüksek derecede bir 
uygunluk kazandıracağına ve sendika özgürlüğü ilkeleri yada Türkiye'nin 
onayladığı 98 sayılı Sözleşme kuralları ile uyum içinde olmayan 2821 ve
2822 sayılı yasaların kuralları konusunda, her yeni mevzuatın Komite ve 
Uzmanlar Komisyonu'nca dile getirilen yorumları tümüyle (eksiksiz ola
rak) gözönünde bulunduracağına inanmak istediğini de vurgulamıştır. Bu 
değişiklikler ve özellikle yetkili sendikanın belirlenmesiyle ilgili olarak 
hükümetçe bilgilendirilmesini rica eden Komite, yakınmanın bu yönleri 
konusunda yeniden Uzmanlar Komisyonu'nun dikkatini çekmiştir <32).

Değişiklik tasarıları hazırlandığını belirterek zaman kazanmayı 
amaçlayan bu politika, 98 ve 111 sayılı Sözleşmelerin uygulanmasından 
doğan sorunların Haziran 1985'te toplanan 71. Genel Konferans'ca oluştu
rulan Uygulama Komisyonu'nda tartışılması sırasında da sürdürülmüştür.

1984 yılı raporundaki 98 sayılı Sözleşme'ye aykırılıklarla ilgili görü
şünü 1985'te de yineleyen Uzmanlar Komisyonu, 2822 sayılı yasanın uy
gulanmasının deneyimi ışığında, hükümetin yorumlarını gözönüne alarak 
mevzuatı değiştireceği umudunu dile getirmiştir (33) . Bunun üzerine hükü
met temsilcisi, Konferans Komisyonu'nda, "uygulamada edinilen dene
yimler ışığında yürürlükteki çalışma mevzuatının gözden geçirilmesine 
ilişkin incelemelere başlandığını ve bunların Çalışma Meclisi'nde tar
tışılacağını" bildirmiştir. Temsilci, Komisyon'un işçi kanadı üyeleri ile 
toplu pazarlığa getirilen "aşın kısıtlam aların sendikaları güçlendirme ve 
koruma amacı güttüğü söylenerek haklı gösterilemeyeceğini belirten işve
ren kanadı sözcüsünün eleştirilerinden sonra da, "eğer gereksinme duyu
lursa 2822 sayılı yasanın her zaman gözden geçirilebileceğini, bu konu
da işçi, işveren ve hükümet yanısıra üniversitelerin de katılımıyla Temmuz 
ayında bir toplantı düzenleneceğini" söyleyerek bu görüşü yinelemiştir i34).

Hükümet de Komite'nin Mayıs 1985 tarihli 240. raporundaki istekle
rini yanıtladığı 23 Ekim 1985 tarihli yazısında, aynı doğrultuda kısa bir 
açıklama yapmıştır. Sendikal yasaların amacını anlatan ve uluslararası 
çalışma normlarına bağlılığını yeniden doğrulayan hükümet, içeriğinden 
hiç söz etmediği 2821 ve 2822 sayılı yasalarda tasarlanan değişiklere iliş
kin çalışmalarında, birlikte hareket ettiği işçi ve işveren örgütleri ile üni- 
versitelerce dile getirilen görüşleri gözönünde bulundurduğunu açıkla
mıştır (35). Anılan yasalardaki değişiklik çalışmalarının sürdüğü yolunda
ki bu açıklamayı not eden Komite de, hükümetin bu konuda daha önceki 
yorumlarını gözönünde bulunduracağına inanmak istediğini belirtmiştir. 
Gelişmelerden bilgilendirilmesini isteyen ve sorunun bu yönü konusunda

(32) a.k., s. 139-142.
(33) BIT, Rapport de la Commission d'experts..., CIT, 71 °  session 1985, Genève, s. 253-257.
(34) BIT, Compte rendu des travaux, CIT, 71 ° session 1985, Genève, s.30/66-67.
(35) BIT, Bulletin officiel. Vol. LXVII, Série B, No:3,1985 (242 e rapport), s. 367.

261



Uzmanlar Komisyonu'nun dikkatini çeken Komite, 2821 sayılı yasanın 
geçici 5. maddesinin kaldırılması için hükümetçe gerekli önlemlerin alı
nacağı umudunu bir kez daha dile getirmiştir (36).

Zaman kazanma politikasının 1986 yılında sergilenen ikinci basama
ğı, Bakan düzeyinde verilen sözlerle uygulamaya konulmuştur.

Herşeyden önce hükümet, 98 sayılı Sözleşme’nin uygulanması konu
sunda ILO'ya ilettiği yıllık raporda da, 23 Ekim 1985 tarihli yukarıda anı
lan yazısındaki açıklamaları yinelemiştir. 2822 sayılı yasa için yapılan 
değişiklik önerilerini incelemeye niyet ettiğini bildiren hükümet, Tem
muz 1985'te yapılan üçlü görüşmelere TÜRK-ÎŞ'in katılmamış olmasına 
karşın, Başbakanlığa sunulan yeni yasa tasarısında bu Konfederasyon 
önerilerinin gözönünde bulundurulduğunu açıklamıştır. Ancak Uzmanlar 
Komisyonu'nun kısa gözleminden anlaşıldığına göre, hükümet yıllık ra
porunda ne tasarıdaki değişikliklerin niteliğine ve bunları ne zaman ger
çekleştireceğine değinmiş, ne de tasan metnini ILO'ya göndermiştir. Ko
misyon ise, hükümetçe alınan tüm önlemlerde 1984 ve 1985 yıllannda 
dile getirdiği gözlemlerin tam olarak gözönünde bulundurulacağına ve bu 
önlemlerin, sendikal mevzuatın Sözleşme kurallanna uygunluğunu sağla
ma amacı taşıyacağına inanmak istediğini belirtmiştir (37).

İkinci Danışsal Teknik Misyon (Nisan 1986):
Fare Bile Doğuramayan Dağ

DİSK davasında iddianamenin okunmasının sona erdiği, savcının 
ölüm cezası isteklerini geri aldığı ve 674 sanığın aklanmasını istediği sı
rada, hükümetin çağnsı üzerine 21-25 Nisan 1986'da gerçekleşen ikinci 
danışsal teknik misyon 2822 sayılı yasa ile sınırlı tutulmuştur.

3 Mayıs 1986 tarihli hükümet yazısından anlaşıldığına göre, 2822 
sayılı yasaya Anayasa çerçevesinde getirilmesi düşünülen değişikliklerin 
iki amacı vardır. Birincisi, Türk çalışma yaşamında daha önce anarşiyi 
kışkırtan sorunlann yeniden ortaya çıkmasını önlemektir. İkincisi de, 98 
sayılı Sözleşme ile uygunluğu korumaktır. Hükümet, 2822’nin gözden 
geçirilmesi bitirildiğinde gerekli görülürse öteki çalışma yasalannın de
ğiştirilmesi için de ILO'nun teknik yardımının isteneceğini eklemiş ve ya
zısını şu dilekle bağlamıştır: "Hükümet, Komite'nin Türkiye'deki duru
mun olumlu gelişimi ile hükümetin sendikal hak ve özgüflükleri koruma 
ve geliştirme ve ILO ile işbirliğini sürdürme iradesini gözönünde bulun
durmasını diler." (38)

Ekleyelim ki hükümet, Komite'nin 2821 sayılı yasanın geçici 5. mad
desine ilişkin görüş ve istekleri konusunda, bu maddenin Anayasa’mn te

(36) a.k., s. 371 ve 373.
(37) BIT, Rapport de la Commission d'experts..., CIT, 72 e session 1986, Genève, s. 231.
(38) BIT, Bulletin officiel, Vol. LXLX, Série B, No:2,1986 (245 e rapport), s. 129.

262



mel hak ve özgürlüklerin genel sınırlama nedenlerini gösteren 13. madde
sine dayandığını savunmuş, yargı organlarının sendika yöneticilerini akla
ması ve söz konusu sendikaların etkinliklerinin askıya alınması kararını 
kaldırması durumunda mal varlıklarının kendilerine geri verileceğini yine
lemiş ve aralarında MÎSK'in de bulunduğu yirmi sendikaya yeniden etkin
likte bulunma olanağı tanındığını ve mallarının da geri verildiğini eklemiş
tir.

Tutulmayan Tam Uygunluk Sağlama Sözü
DİSK davası savcısının ölüm cezası isteğinden vazgeçmesini ilgiyle 

not eden ve bu davanın yakında sona ermesi umudunu yineleyen, geçici 
5. maddenin kaldırılması sorununu bir kez daha incelemesini hükümetten 
ısrarla isteyen Komite, teknik misyonun yetkisinin 2822'deki değişiklik 
taşanlarının incelenmesi ve Türkiye'nin onayladığı 98 sayılı Sözleşme'ye 
uygunluk sorunları ile sınırlı olduğunu belirttikten sonra, ILO Genel Mü- 
dürü’nün teknik misyon sonrasında Çalışma Bakanı'ndan kimi "niyetler" 
dile getiren bir yazı (mektup) aldığını belirtmiştir. Çalışma Bakanı Mus
tafa Kalemli, "tam uygunluk" sağlama sözünü (vaadini) içeren bu mek
tupta, niyetlerini beş madde olarak sıralamıştır:

1) Türk-lş'in önerdiği, hükümetin kabul ettiği ve Başbakanlığa su
nulmuş olan 2822 sayılı yasa değişikliklerini kesin olarak ILO'ya 
göndermek;

2) Uzmanlar Komisyonu'nun yorumlan ve ILO teknik misyonunun 
gözlemleri ışığında, 2822 sayılı yasanın toplu pazarlığı ilgilendi
ren kurallarını yeniden incelemek;

3) Mesleksel (sendikal) ilişkiler konusundaki mevzuattn gözden ge
çirilmesini sürekli biçimde üçlülük temeline dayalı olarak sür
dürmek;
Ancak hükümet bu gözden geçirme işini yaparken, ülkenin eko
nomik ve toplumsal gelişimi ile temsil gücü olan işçi ve işveren 
örgütlerince bu konuda yapılan önerileri gözönünde bulundura
cağını, ayrıca da giderek ilerleyen bu girişimde her tür bilgi ve 
öğüt (yardım) sağlamak için ILO'dan yararlanabileceğini unut
mayacağını da eklemiştir.

4) 1980 yılı başında Türkiye'de egemen olan ve hükümetin de sos
yal taraflar gibi yenilenmesine engel olmak istediği ağır duruma 
bir yanıt (karşılık) olarak kabul edilen 2822 sayılı yasada yapılan 
bu inceleme sonuçlan konusunda olabildiğince kısa süre içinde 
ILO'ya rapor vermek;
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5) Türkiye için 98 sayıh Sözleşme'nin onaylanmasından ileri ge
len yükümlülükler ve ILO Anayasası'nıiı içerdiği sendika öz
gürlüğü ilkeleri ve (ILO'nun) bu alandaki normları ile "tam 
uygunluk" sağlamak için, ülkede varolan siyasal, ekonomik 
ve toplumsal koşullar bakımından gerekli olan zaman (süre) 
içinde, uygun (gerekli) olan her tür karar yada önlemleri al
mak." (39)

Açıkça görüldüğü gibi Çalışma Bakanı ILO Genel Müdürü'ne iletti
ği yazıda, salt ILO ile teknik işbirliğini sürdürme, 2822'ye ilişkin değişik
liklerde denetim organlarının görüşlerini gözönünde bulundurma ve yapı
lan inceleme sonuçlarını ILO'ya rapor etme sözü vermekle yetinmemiş, 
daha ileri, açık ve kesin bir vaadde bulunmuştur. O da, ILO'nun sendika 
özgürlüğü alanındaki tüm ilke ve normları ile onaylanan 98 sayılı Sözleş
me kurallarına "tam uygunluk" sağlayacak karar yada önlemlerin alın
masıdır, gerekli adımların atılmasıdır. Aynca Çalışma Bakanı "hüküme
tin, ILO'nun aldığı (algıladığı) anlamda, sendikal haklara tam olarak 
saygı gösterildiği (uyulduğu) bir durumun varolmasının taşıdığı öne
min tümüyle bilincinde olduğunu" da ekleyerek, tam "uygunluk sö- 
zü"nü pekiştirmiş, hem de bunu sağlarken "ILO'nun görüşlerini" temel 
alacağını açıkça belirtmiştir.

Kuşkusuz, sendikal haklara yönelik saldın ve uluslararası kurallara 
aykınlık konusundaki yakınma ve sorunlan hükümetlerle diyaloğu sür
dürme, görüşme ve "ikna" yollanyla çözüme bağlamayı her zaman yeğle- 
yegelmiş bir denetim organı olan Komite, işbirliği, teknik yardım alma 
ve tam uygunluk sağlama sözü verilen Çalışma Bakanı'nın yazısıyla orta
ya çıkan gelişmeleri "sevinerek" karşılamış, hükümetin bu doğrultudaki 
girişimlerini "hoşnutlukla" not etmiştir. Dolayısıyla da 26 Mayıs 1986 ta
rihli 245. raporunda vardığı sonuçlarda, hükümetin 2821 ve 2822 sayılı 
yasalara ilişkin olarak önceki raporlannda yer alan yorumlanm tam ola
rak gözönünde bulunduracağını, mevzuatın halen sendikal haklara getir
diği kısıtlamaların kaldırılacağı bir duruma ulaşmak amacıyla, mevzuat 
konusunda sosyal taraflarla diyaloğu özendirmek için önlemler almayı 
sürdüreceği umutlannı dile getirmiştir. Ayrıca, her zaman olduğu gibi ya
kınma olayının 98 sayılı Sözleşme'nin uygulanmasıyla ilgili yasal yönleri 
konusunda Uzmanlar Komisyonu'nun dikkatini çeken Komite, bu alanda
ki gelişmelerden bilgilendirilmesini hükümetten istemiştir.

Hükümet bu vaadleri 72. Genel Konferans'ca oluşturulan Uygulama 
Komisyonu’na da yazılı olarak aynen sunmuştur. Bunun üzerine de, hü
kümetçe sağlanan bilgileri ve verilen sözleri gözönünde bulunduran Uy
gulama Komisyonu, işçi kanadının işveren grubunca da desteklenen öne
risini benimseyerek, Türkiye'nin durumunu bu kez (1986'da) tartışmaya

(39) a.k., s. 134.
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karar vermiştir. Bununla birlikte Komisyon, "hükümet raporunda açık
ça belirtilen vaadlerin en iyi (kısa) süreler içinde gerçekleşmiş olma
sını beklediğini ve gelecek toplantı döneminde (1987) gelişmeler kay
dedileceği umudu taşıdığını" da eklemiştir. (4°)

Konferans Komisyonu'nun işçi kanadı başkanı (Houthusy), Komis
yon raporunun Genel Konferans'ta görüşülmesi sırasında Türkiye'nin du
rumu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, verilen sözün yerine getirilmesi 
için Türkiye'ye gelecek toplantı dönemine değin süre tanındığını şöyle 
belirtmiştir: "Türkiye gibi sorgulamak istediğimiz, ancak bize yazılı yanıt 
gönderen ülkelerin durumu da vardır. Bu yanıt, açık ve verilmiş resmi 
sözler (vaadler) içeriyor. Gelecek yıl bu sözlerin yerine getirilmiş olup 
olmadığını görmeliyiz." <41)

Ne var ki gerek Nisan 1986 teknik misyonu, gerekse Çalışma Baka
nı Mustafa Kalemli'nin taahhüt mektubu sonrasında 2822 sayılı yasada 
yapılan değişiklikler, "dağın fare bile doğurmadığının", dolayısıyla tüm 
bu çabanın ILO denetim organlarını "atlatma" amacı taşıdığının somut 
kanıtlarıdır. Gerçekten de, salt 3.6.1986 tarih ve 3299 sayılı yasayla yapı
lan değişikliklerin verilen "tam uygunluk sözü"nü gerçekleştirmekle hiç
bir ilgisinin bulunmaması, bu politikanın ortaya konulması için yeterlidir. 
Daha önemlisiyse, Çalışma Bakam'nm Konferans Komisyonu'nun ülke
mizin durumunu bu yıl tartışmama karan vermesinden sonra Cenevre'den 
yurda dönüşte düzenlediği basın toplantısında, mektubun 5. maddesinde 
açıkça yer alan tam uygunluk sağlama sözünü yadsımış olmasıdır. Türki
ye'nin gündemden çıkanlmasını "son derece başarılı, fevkalade güzel" 
bulduğunu belirten, "ülkemiz iyi bir imtihan vermiştir. Fevkalade olumlu 
izlenimler edindik. "Yüz akımız şeklinde mütalaa edilebilecek sonuç
lar ortaya konulmuştur" diyen Kalemli, kanımca oyalama ve atlatma 
politikasının resmi itirafı anlamı da taşıyan şu açıklamayı yapmıştır:

"Taahhüt diye birşey bahis konusu değildir. ILO'nun çalışma 
prensipleri vardır. ILO'ya üye olan ülkeler kendi çalışma hayatla
rı ile ilgili hususlan bir yazı ile ILO başkanına bildirirler. Yapı
lan iş bununla ilgilidir. Nisan ayının sonrasında ILO'dan bir he
yet Türkiye'ye geldi. Bizimle, işçi ve işveren temsilcileri ile 
görüştü. O sıralar 2822 sayılı yasanın Mecliste görüşülmesi söz 
konusuydu. Ziyaretleri bu durumla ilgiliydi. Bu ziyaretin sonun
da benim bu ziyareti değerlendirme durumum vardı. Yapılan ta
mamen bu doğrultuda normal bir prosedürün yerine getirilmesi
dir. Söz konusu yazı 2822 sayılı yasada yapılacak değişiklikle 
ilgili olarak verilen bilgiden ibarettir." <42>

(40) BIT, Compte rendu des travaux, CIT, 72 c session 1986, Genève, s. 31/43.
(41) a.k., s. 38/16 (ILO, Provisional Record, Seventy-Second Session).
(42) Yavuz Şimşek, "Kalemli: ILO'ya taahhüt yok”. Cumhuriyet, 21 Haziran 1986, s. 7.
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SÖK, Uygulama Komisyonu'nun Türkiye'nin durumunu tartışmama 
karan vermesinden sonraki 11 Kasım 1986 tarihli 247. raporunda, (43> hü
kümetin 17 Ekim 1986 tarihli yazısında verdiği bilgiler çerçevesinde sı
nırlı ve kısa bir değerlendirme yapmakla yetinmiştir. Çalışma Bakanı'nca 
ILO Genel Müdürü'ne gönderilen 30 Nisan 1986 tarihli mektubun, Türk 
hükümetinin hem işçi ve işveren örgütleri hem de ILO ile işbirliğini sür
dürme isteğini kanıtladığının ve TÜRK-İŞ'in bu anlayış içinde incelenen 
değişiklik önerilerinden yedisinin yasalaştınldığmın, yasa metninin de 
yakında ILO'ya gönderileceğinin belirtildiği bu yazıda sunulan bilgileri 
not eden Komite, Uzmanlar Komisyonu'nun dikkatini çekmiş ve yapıla
cak üçlü görüşmeler konusunda hükümetten bilgi vermesini istemiştir. 
Ancak Komite, söz konusu üçlü görüşmeleri, daha önce belirttiği sen
dikal haklara getirilen tüm engellerin ortadan kaldırılmasıyla sonuç
lanacağı umudunu da açıkça dile getirerek, hükümet adına yerilen "tam 
uygunluk sözü"nün tutulmasını beklediğini vurgulamıştır. Öte yandan 
Komite, hükümetin 2821'nin geçici 5. maddesinin kaldınlması yolundaki 
isteğine ilişkin olarak bilinen görüşünü yinelemiş olmasına karşın, bu 
maddenin kaldınlması için gerekli önlemleri almasını bir kez daha hükü
metten istemiştir.

Üçlü Görüşmelerin Savsaklanması
Ne var ki hükümet, tam uygunluk sağlama sözünü yerine getirmek 

şöyle dursun, üçlü görüşmeler düzenlemekten de vazgeçmiştir. Gerçek
ten de, 4 Şubat 1987 tarihli yazısında, Komite'ye son gözlemlerini iletti
ği zamandan (17 Ekim 1986) beri 2821 ve 2822'de yapılacak değişiklik
leri incelemek amacıyla yeni üçlü görüşmeler yapılmadığını 
belirtmiştir. Ancak hükümet, oyalama politikasından tümüyle vazgeçtiği 
izlenimi uyandırmamak için de, üçlü görüşmeleri sürdürmek ereğiyle işçi 
ve işveren örgütleriyle ilişkiler kurulduğunu ve yürürlükteki yasalarla il
gili görüşlerini iletmeleri amacıyla bu örgütler yamsıra üniversitelere de 
yazılar yazıldığını (10 Ocak 1987) eklemekten geri kalmamıştır, i44)

ILO'nun en temel ilkelerinden biri olan üçlü görüşmelerin hükümet
çe savsaklanmasıyla ortaya çıkan bu yeni gelişmeler, Komite'nin 26 Şu
bat 1987 tarihli 249. raporunda eleştirilmiştir.Hükümetin üçlü görüşmele
ri başlatmaya hazır olduğu konusunda daha önce verdiği sözü anımsatan 
Komite, bunların başlatılmamış olmasından duyduğu üzüntüyü belirtmiş
tir. Hükümetin sosyal taraflar ile üniversitelerin görüşlerini öğrenmek 
amacıyla aldığı önlemler konusundaysa, TÜRK-İŞ’in 2821 ve 2822'ye 
ilişkin ayrıntılı gözlemlerini daha önce sunduğunu, buna karşılık TİSK'in 
anılan yasaların yürürlükteki biçimleriyle korunmasından yana olduğunu

(43) BIT, Bulletin officiel, Vol. LXIX, Série B. No: 3, 1986 (247 e rapport), s. 171-178.
(44) BIT, Conseil d'administration, Deux cent quarante-neuvième rapport du Comité de la li

berté syndicale, GB. 235/5/15, 2-6 Mars 1987, s. 4-5.
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anımsatarak, bu önlemlerin de oyalama politikasının bir göstergesi ol
maktan öte anlam taşımadığını vurgulamıştır. Uzmanlar Komisyonu'nun 
2822'nin 98'e aykırılığına ilişkin gözlemlerini de anımsatan Komite, ya
sal boyuta ilişkin olarak vardığı sonucu şöyle dile getirmiştir:

"Demokratik kurallara'saygı içinde, ancak 2821 ve 2822 sa
yılı yasalardaki engellerin (aykırılıkların) kaldırılması, sendi
kal hak ve özgürlüklerin yeniden düzeltilip eski duruma geti
rilmesine yol açabilecektir ve bu yasaları incelemek için 
iyiniyetle yürütülen üçlü görüşmelerin hızlı biçimde düzenlen
mesi, ILO'nun bu alandaki normlarına ve ilkelerine gerçek bir 
saygı gösterme isteğinin kanıtı olacaktır." <45)

Böylece, hükümetin daha önce verdiği güvencelere aykın üçlü gö
rüşmeleri savsaklamasını onaylamayan Komite, anılan yasalarda yer alan 
ve Uzmanlar Komisyonu ile kendi raporlarında belirtilen kısıtlamaları 
(aykın kurallan) kaldırmak ereğiyle, hükümetten üçlü görüşmeleri olabil
diğince hızlı biçimde başlatmasını ve bu konuya ilişkin aynntılı rapor 
sunmasını üsteleyerek istemiştir.

Uzmanlar Komisyonu ve 3299 Sayılı Yasayla Yapılan Değişiklikler
Uzmanlar Komisyonu, Nisan 1986'da gerçekleştirilen ikinci danışsal 

teknik misyon ardından Genel Konferans’ın 72. toplantısının başladığı 
günlerde (3.6.1986'da) yürürlüğe, giren değişiklikleri, ancak 73. Genel 
Konferans (1987) için hazırladığı raporunda değerlendirebilmiştir.

Kuşkusuz, Komisyon'un 3299 sayılı yasayla yapılan değişikliklerin 
daha önceki raporlarında belirlediği aykırılıkların kaldmlmasıyla hiçbir 
ilgisinin bulunmadığını saptaması güç olmamıştır. Gerçekten Komisyon'a 
göre 3299'da yer alan değişiklikler, "temelde toplu pazarlık sırasında or
taya çıkan usul güçlüklerinin üstesinden gelmeye yöneliktir. Bunlann da
ha önce ortaya atılan temel sorunla, yani sendikalardan toplu Sözleşme 
bağıtlamak için gerçekleştirmeleri istenen sayısal ölçüte ilişkin sorunlar 
(çifte çoğunluk koşullan) ile ilgisi yoktur." (46)

1987: ILO'YA SELAM MİSYONA VE VAADE DEVAM
1987, gerek yeni bir teknik misyon çağnlması, gerekse yeni bir tam 

uygunluk sağlama sözü verilmesi yönlerinden, 1986 yılında sergilenen ve 
başarıya ulaşan oyalama politikasının yeniden sahnelendiği bir yıldır. 
Ancak 1987'nin bir başka önemli özelliği de, Türkiye'nin sorgulandığı 
denetim organlan önünde, belki de yabancılar (!) önünde ulusal birlik ve 
bütünlüğümüz adına yedi yıldır sesini çıkarmayan TÜRK-İŞ'in sonunda 
sendikal yasalardaki aykmlıklan ilk kez dile getirebilmiş olmasıdır.

(45) a.k., s. 7.
(46) BIT, Rapport de la Commission d'experts..., CIT, 73 c session 1987, Genève, s. 314-316.
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Üçüncü Danışsal Teknik Misyon (Nisan 1987):
Amaç, Dostlar Alışverişte Görsün

Hükümet, 98'in uygulanmasına ilişkin olarak Uzmanlar Komisyo- 
nu'na sunduğu yıllık rapor ile SÖK'ün Şubat 1987 raporundaki isteklerini 
yanıtladığı yazısında, savsaklanan üçlü görüşmeler konusunda bilgiler 
vermiş ve yeni danışsal misyon çağırmayı düşündüğünü belirtmiştir.

İşçi ve işveren örgütlerince yürürlükteki yasalara (2821 ve 2822'ye) 
ilişkin olarak yapılan yorumları incelemek için Çalışma Bakanlığı'nda bir 
komisyon oluşturulduğunu açıklayan hükümet, değişiklik tasarılarının 
kaleme alınacağını ve TBMM'ye sunulmadan önce de görüşlerini almak 
için bu örgütlere gönderileceğini eklemiştir. Hükümet ayrıca, bu aşamaya 
ulaşmadan önce, Bakanlığın yasalardaki değişiklik önerileri konusunda 
danışmalarda bulunmak üzere bir ILO teknik misyonu çağırma niyeti ta
şıdığını da açıklamıştır. Kuşkusuz Uzmanlar Komisyonu bu gelişmeleri 
"ilgiyle" not etmiş ve değişiklik taşanlarının yakında gözden geçirileceği
ne ve 2822'nin 12. maddesine içkin güçlüklerin (aykmlıklann) yakında 
kaldırılacağına ilişkin umudunu dile getirmiştir. <47)

Hükümet 12 Mayıs 1987 tarihli yazısında bu gelişmeler konusunda 
daha geniş bilgiler vermiştir. <48> Buna göre, sendikal yasalan gözden ge
çirme amacı taşıyan çalışmaları başlattığını bildiren hükümet, bu bağlam
da 10 Ocak 1987 tarihli bir mektupla işçi ve işveren sendikalarından ve 
üniversitelerden yasalara ilişkin görüşlerini göndermelerini istemiştir. İle
tilen tüm görüş ve gözlemler önce Bakanlık Müsteşarının, sonra da Baka
nın başkanlık ettiği bir komisyonca incelenmiştir. Bu tartışmalar sırasın
da Komite'nin gözlemleri de gözönünde bulundurulmuştur. Komisyonun 
hazırlık çalışmaları, Bakanın başkanlığında 25 Şubat 1987 tarihinde yapı
lan toplantıda değerlendirilmiştir. Hazırlanan tasarılann işçi ve işveren 
örgütlerine iletilmesinin ardından, Mart 1987'nin ikinci yansında Bakan
lıkta düzenlenen toplantılarda söz konusu tasanlar tarafların herbiri ile 
tartışılmış ve tartışmalar tutanaklara geçirilmiştir.'

Hükümet bir yandan tasanlar üzerindeki çalışmalan sürdürürken, 
öbür yandan da 17 Mart 1987 tarihli bir yazı ile, Anayasa, ülkenin eko
nomik ve toplumsal koşullan, işçi ve işveren örgütleri ve Komite tarafın
dan dile getirilen görüşler çerçevesinde hazırlandığını belirttiği bu tasan
lar konusunda danışmalarda bulunmak amacıyla yeni bir teknik misyon 
çağırmıştır. ILO Genel Müdürü bu isteğe olumlu yanıt verdiği 30 Mart 
1987 tarihli mektupta, "teknik misyonun ILO'nun sendika özgürlüğü 
alanındaki norm ve ilkelerinin Türkiye tarafından uygulamaya ko
nulmasına olumlu bir katkı sağlaması" dileğini de açıklamıştır. Böyle- 
ce Genel Müdür de denetim organlarınca sürekli biçimde dile getirilen

(47) a.y.
(48) BIT, Bulletin officiel, Vol. LXX, Série B, No:2,1987 (252 e rapport), 129-130.
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uluslararası kurallara uygunluk sağlanması isteğini " diplomatik" bir an
latımla ortaya koymuştur.

Geleceğe Yönelik Yeni Bir Tam Uygunluk Sağlama Sözü
Hükümet 22-29 Nisan 1987'de W.R. Simpson'ın gerçekleştirdiği 

teknik misyonun ardından, 1986 yılında başvurduğu oyalama ve zaman 
kazanma yöntemini bir kez daha sahnelemiştir. Değişiklikleri geciktir
mek amacıyla yeniden "tam uygunluk sağlama" sözü veren hükümet, 8 
Mayıs 1987 tarihli ILO Genel Müdürü'ne gönderdiği mektupta özetle şu 
noktalara değinmiştir:

"Hükümet Türkiye'de çalışma ilişkilerine ilişkin sorunları dikkat
li biçimde incelemektedir. Bu konuda, danışsal teknik misyon sı
rasında hükümet, sosyal taraflar ve ILO temsilcisi arasında yapı
lan görüşmeler ardından ve aynı zamanda işçi ve işverenler ile 
ILO'ca dile getirilen dilekler ışığında, hükümet ulusal koşul
larda ortaya çıkan gelişmelere uygun olarak 2821 ve 2822 sayılı 
yasaları değiştirmek için sorunu daha eksiksiz biçimde yeni
den gözden geçirmenin zorunlu olduğu kanısındadır. Bu 
amaçla Anayasa'nın kimi kurallarını izlemek gerekecektir. Hü
kümet, ILO'nun ilkelerine ve normlarına tam olarak uyan 
bir çalışma mevzuatını uygulamaya koymak için zorunlu 
tüm önlemlerin alınması gerektiği görüşündedir. Bu amaçla 
hükümet gerçek üçlü görüşmeler başlatacaktır ve aynı zamanda 
ILO'nun teknik görüşlerinden de yararlanmayı ummaktadır. Hü
kümet bu uygulamayı (üçlü görüşmeleri) hemen başlatmak niye
tindedir ve tüm tarafların tam olarak ve yapıcı bir biçimde katıl
ması koşuluyla, olabilen en kısa sürede tamamlanacağı 
umudundadır." <49)

ILO denetim organlarının gerek Anayasa'nın gerekse sendikal yasa
ların uluslararası kurallara aykırı maddelerini başlangıçtan beri ortaya 
koymuş olmasına karşın, hükümetin çağırdığı üçüncü teknik misyon son
rasında yeniden ama bu kez geleceğe (1988'e) yönelik bir "tam uygunluk 
sözü" vererek, değişiklik sorununu ulusal koşullardaki gelişmeler gerek
çesiyle yeniden inceleme karan alması ve bunu hemen 73. Genel Konfe
rans öncesinde ILO'ya bildirmesi, bir yıl önceki başanyla sonuçlanan 
oyalama politikasının yeniden sahnelenmesinden başka bir şey değildir.

Ne var ki bu politika hükümeti 1987 yılında da amacına ulaştıracak
tır. Nitekim tüm bu bilgi ve gelişmeleri "ilgiyle" kaydeden Komite, 27 
Mayıs 1987 tarihli 252. raporunda, "Özellikle çalışma mevzuatının ELO 
ilke ve normlanyla tam bir uygunluk halinde hazırlanacağı" yolundaki 
hükümet açıklamasını not etmiştir. Hükümetten üçlü görüşmeleri hemen

(49) a.k., s. 131.
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başlatmasını da rica eden Komite, "mevzuatın ve özellikle 2821 ve 2822 
sayılı yasaların sendikal haklara getirdiği özle ilgili (önemli) kısıtla
maların tümünün kaldırılması için gerçekleştirmeyi düşündüğü öne
rileri ILO'ya iletmesini" istemiştir.

Komite'nin ulaştığı bu sonuç, hükümetin "tam uygunluk sağlama sö- 
zü"nün altı çizilmiş ve aykırılıkların kaldırılması isteği yinelenmiş olsa 
da, son çözümlemede hükümetin zaman kazanmaya yönelik politikasının 
onaylanmasından başka bir anlam taşımamaktadır. ILO denetim sistemi
nin yapısına içkin güçsüzlüklerden biri de buradadır. İşbirliği sürdürül
dükçe, uluslararası kurallara aykırılıkların giderilmesi için yavaş ve gös
termelik biçimde olsa bile üçlü görüşmelere başvuruldukça ve özellikle 
de tam uygunluk sağlamak için sözlü yada yazılı olarak söz verildikçe, 
suçlamak yerine sorunlara ve güçlüklere diyalog ve ikna yoluyla çözüm 
bulunmasını yeğleyen bu denetim sisteminin başka bir sonuca ulaşması 
da beklenemezdi.

Türk-İş İlk Kez Sahnede:
1987 Uygulama Komisyonu Tartışmaları

Hükümet yukarıda aktarılan tam uygunluk sağlama sözü ile gerçek 
üçlü görüşmeleri başlatma niyetini Konferans Komisyonu'na da hem ya
zılı olarak bildirmiş, hem de sözlü olarak yinelemiştir. Gerçekten de, 
Konferans Komisyonu’nda aşağıda özetle değineceğim işçi kanadından 
gelen eleştiriler karşısında, "son yıllarda siyasal, ekonomik ve toplumsal 
yaşamın olumlu bir biçimde geliştiğini" öne süren hükümet temsilcisi, 
"hükümetin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve ulus
lararası çalışma normlarıyla bağdaşmayan tüm öğeleri ortadan kal
dıracak biçimde toplumsal mevzuatını değiştirmek için zorunlu olan 
önlemleri almaya hazır" olduğunu belirterek, yazılı tam uygunluk sağ
lama sözünü Komisyon önünde yinelemiştir. <5°)

Ancak kanımca, 98 ve 111 sayılı Sözleşmelerin uygulanmasıyla ilgi
li sorunların birlikte tartışıldığı ve ülkemizin sorgulandığı 73. Genel Kon
ferans döneminin en önemli özelliği, Uygulama Komisyonunun Türki
ye'yi eleştiren işçi kanadı üyeleri arasında TÜRK-İŞ'i temsil eden üyenin 
de ilk kez yer almasıdır. Hükümetin 1986 yılında verdiği sözü tutmadığı
nı, bu yıl da hiçbir ilerleme gerçekleştirilememiş olmasının üzücü oldu
ğunu belirten Türk işçi üye Önder Aker, 2821 ve 2822 sayılı yasalarda 
yer alan uluslararası kurallara aykırı tüm düzenlemelere ve 233 sayılı 
KHK'nin getirdiği kısıtlamalara değinmiştir.

Konferans Komisyonu'nun işçi kanadı başkanı ile öteki ülkeleri (İs
veç, Yunanistan, Fransa ve Norveç'i) temsil eden işçi üyeler de Türki
ye'yi gerek yasalarda yer alan gerekse uygulamada görülen sendika öz

(50) BIT, Compte rendu des travaux, CIT, 73 c session 1987, Genève, s. 24/59-61.
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gürlüğü ve toplu pazarlık alanındaki uluslararası normlara ve ilkelere ay- 
kın.kurallar ve davranışlar yönünden eleştirmişlerdir. Örneğin, "AET'nin 
yalnızca ekonomik bir yapı olmadığını, aynı zamanda demokrasinin gele
neksel öğelerinin üye devletlerde uygulanmasını gerektiren siyasal nite
likli bir bütün olduğunu" anımsatan Fransız işçi üye, "hükümetin 
AET'ye tam üyelik isteğinde Avrupa sendikacılık akımının desteğini 
elde etmek istiyorsa, üstlendiği uluslararası yükümlülükleri doğru 
dürüst uygulamak ve özellikle ILO'nun temel Sözleşmelerine saygı 
göstermek zorunda olduğunu" vurgulamıştır. Türk yasalarının (Anaya- 
sa'nın kabulünden) beşyıl sonra da 98 ve 111 sayılı Sözleşmelere ağır bi
çimde aykırı olduğunu anlatan Norveçli işçi üye de, Türk hükümetinin 
verdiği söze (tam uygunluk sağlama sözüne) karşın 2822'nin 12. madde
sini değiştirmek için hiçbir önlem almadığını vurgulamıştır.

İşçi kanadı başkanı ise Konferans Komisyonu'nun 1986 yılında, za
man yokluğu nedeniyle, hükümetin yazılı olarak sunduğu bilgileri ve ver
diği sözü (güvenceyi) gözönünde bulundurarak Türkiye'nin durumunu 
tartışmaktan vazgeçtiğini anımsattıktan sonra, yalnızca tam uygunluk sö
zünün tutulmamış ve hiçbir somut ilerleme gerçekleştirilmemiş olmasını 
değil, Çalışma Bakanı Kalemli’nin basın toplantısında dile getirdiği gö
rüşü de şöyle eleştirmiştir:

"... Daha ağır olanı ise, hükümetin 1986 tartışmasının hemen ar
dından Türkiye'deki sendikal durumun uluslararası düzeyde eleş
tirilere konu olmadığını ve askıdaki sorunların dış karışma ol
maksızın çözüme bağlanacağını ileri sürmek için bir basın 
toplantısı düzenlemiş olmasıdır. Bu gibi yöntemler diyaloğu ko
laylaştırmaz ve ilerlemeler gerçekleştirilmesine olanak vermez."

Ancak işçi kanadının Türk hükümetine yönelttiği tüm bu eleştirilere 
karşın, Konferans Komisyonu tartışmalar sonunda "ulusal mevzuat ve 
uygulama ile 98 ve 111 sayılı Sözleşmeler arasında her zaman (öteden 
beri) varolan ciddi aykırılıklar konusundaki kaygısını" dile getirmekle, 
"hükümetçe yapılan vaadlerin çok yakın bir gelecekte tam olarak 
gerçekleştirileceği ve gelecek toplantı döneminde (1988'de) ilerleme
ler kaydedebileceği umudunu" belirtmekle yetinmiştir. Böylece de, Ko
misyon raporunda "eğer durum böyle olmazsa, Sözleşmeler ile uygunlu
ğu sağlamak ereğiyle Komisyon'un başka araçlara başvurmak 
zorunda kalacağı" belirtilmiş olmakla birlikte, hükümet 1987 yılını da 
yazılı ve sözlü olarak yinelediği tam uygunluk sözü ile hiçbir değişiklik 
yapmadan savuşturmayı başarmıştır;

1988: OYALAMA POLİTİKASINDA YENİ BİR AŞAMA: 
MAKYAJCILIK

1988, Özal hükümetinin 1986 ve 1987 yıllarında tam uygunluk sözü 
verme, ILO'dan teknik misyon çağırma ve savsaklayarak da olsa üçlü gö
rüşmeleri sürdürme gibi yöntemlerle izlediği oyalama ve zaman kazanma
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politikasının "makyajcılık" olarak nitelenebilecek yeni bir aşamasının 
sergilendiği bir yıldır. Üstüste iki yıl verilen tam uygunluk sözüne karşın 
aykırılıkları giderici hiçbir yasa değişikliğinin yapılmamış olması karşı
sında, artık aynı politikayı izleyerek zaman kazanmanın olanaksızlığını 
gördüğü için, hükümet sendikal yasalarda kimi değişiklikler yapmak zo
runda kalmış ve dolayısıyla 1988’i de bu yöntemle kazanmayı denemiş 
ve başarmıştır.

Ancak hemen belirteyim ki sendikal yasalarda 75. Genel Konferans 
öncesinde ve daha önce de olduğu gibi "onikiye beş kala" gerçekleştirilen 
bu değişiklikler ILO kuralları ve yerleşik uluslararası ilkeler açısından 
değerlendirildiğinde, bunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren 
Aykut'un öne sürdüğü gibi "çok güzel bir estetik ameliyat" olmadığı, 
"kötü ama bilinçli bir makyaj" olduğu kolayca görülebilecektir. Kaldı ki 
3449 ve 3451 sayılı yasalarla yapılan değişikliklerin ILO denetim organ
larının saptadığı aykırılıkları kaldırmadığı, 1988 Genel Konferansı sonra
sında bu organlarca da saptanmıştır. (51>

Oyalama politikasının bu makyajcı aşamasını, değişiklikler öncesin
den başlayarak özetlemeye çalışacağım.

Değişikliklerin Resmi Gerekçesi ve İçeriği
Hükümet, 1987 Genel Konferans sonrasında ILO'ya gönderdiği 19 

Nisan 1988 tarihli yanıtta, <52) 2821'in geçici 5. maddesinin "hukuk ilkele
riyle çelişmediğini" öne sürdükten başka, 2821 ve 2822 sayılı yasalarda ya
pılacak değişikliklerin yaklaşımı ve içeriği konusunda bilgi vermiştir. Ana- 
yasa'nın "devlet(e), işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının 
sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler al(ma)" görevi verdiğini 
anımsatan hükümet, bu bağlamda çalışma barışını koruma, geliştirme ve 
sürekliliğini sağlama çabası gösterdiğini savunduktan sonra, söz konusu 
değişiklik önerileriyle ilgili inceleme ve çalışmaların son aşamasına geldi
ğini belirtmiştir. Ülkenin ekonomik ve toplumsal koşulların gelişimine gö
re, bu yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan boşluklar ile işçi ve iş
veren örgütlerinin bu konudaki isteklerini değerlendirdiğini bildiren 
hükümet, aynı zamanda "Türkiye'nin onayladığı Sözleşmelerin içerdiği 
uluslararası çalışma normlarını gözönünde bulundurduğunu" da eklemiş
tir.

Görüldüğü gibi hükümet, Bakanlar Kurulu’na sunulmadan önce yapı
lacak üçlü bir toplantıda son biçimini alacağına değindiği değişiklik tasarı
larında "tam uygunluk sağlama" dan söz etmemiş, yalnızca onayladığı 98

(51) Bu konuda bkz: Mesut Gülmez, "Sendikal Yasalardaki Değişiklikler ve Uluslararası Kural
lar", Amme idaresi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, Mart 1989, s. 77 vd.
Mesut Gülmez, "Sendikal Yasalarda UÇÖ/ILO Kurallarına Tam Uygunluk Sağlandı mı?" 
Anka Çalışma (Haftalık Bülten), 13 Mart 1989, Sayı 12, s. 14-19.

(52) BIT, Bulletin officiel, Vol. LXXI, Série B, No:2, 1988 (257 e rapport), s. 169-170.
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sayılı Sözleşme'nin gözönüne alındığına değinmiştir. ILO'ya iletilen bu bil
giler, değişikliklerle denetim organlarınca saptanan aykırılıkların kaldırıl
mayacağını, dolayısıyla da 1986 ve 1987 yıllarında verilen "tam uygunluk 
sağlama sözü"nün bu yıl da yerine getirilmeyeceğini ortaya koymaktadır.

Hükümet 12 Mayıs 1988 tarihli yazısındaysa <53) 2821 ve 2822 sayı
lı yasaların değiştirilmesine ilişkin yasa tasarılarının TBMM'ye sunuldu
ğunu açıklamış ve değişikliklerin gerekçesi ve içeriği konusunda bilgiler 
vermiştir. Buna göre, üçlü görüşmelere dayalı olarak hazırlanan bu taşan
larda hükümet, "sağlıklı bir toplumsal banşa sahip olma zorunluluğuna 
zarar vermeksizin, yürürlükteki sendikal mevzuatı Türkiye'nin uluslarara
sı yükümlülüklerine uyarlama" amacı izlemiştir. Aynca hükümet, işçi ve 
işverenlerin görüşleri ile ILO teknik misyonunun dile getirdiği "telkin- 
ler"in de olanaklar ölçüsünde ve Ariayasa'nın sınırları çerçevesinde 
değişikliklere yansıtılması için çok büyük çaba harcamıştır. İki yasanın 
son beş yıl içinde uygulanması sırasında ortaya çıkan boşluklar, işçi ve 
işverenlerce sunulan değişiklik önerileri, yargı kararlan ve bilim adamla- 
nnın görüşleri yamsıra Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerinde yer 
alan ilkelere uygunluğu da gözönünde bulundurmuştur. Bundan başka 
hükümet, toplumsal banşı korumak ereğiyle işçi-işveren ilişkilerinde 
devletin dengeleyici rolünün korunmasına özel bir önem vermiştir.

Değişikliklerin yasalaştırılmasından iki hafta önce DLO'ya gönderi
len bu ikinci hükümet yanıtı da, 3449 ve 3451 sayılı yasaların uluslarara
sı normlara uygunluk sağlanması yönünden çok sınırlı değişiklikler geti
receğinin ipuçlannı ve daha doğrusu gerekçesini içermektedir. Gerek 
devletin dengeleyici rolünün korunmasına verilen özel önem, gerekse 
ILO teknik misyonunca belirtilen önerilerin ancak "olanaklar ölçüsünde 
ve Anayasa'nm sınırları çerçevesinde değişikliklere yansıtılması" ile ilgili 
açıklamalar bunu ortaya koymaktadır.

Komite, 24 Mayıs 1988 tarihli 257. raporunda, hükümetin bu yakla
şım çerçevesinde 2821 ve 2822'de yapılacak değişiklikleri de sıraladığı 
yazısı konusunda, anılan yasalara ilişkin olarak Kasım 1983 toplantı dö
neminde yaptığı yorumları (232. rapor) anımsatmıştır. Hükümetin, onay
lanan Sözleşmelerin içerdiği uluslararası çalışma normlarını gözönüne al
dığı konusunda verdiği güvenceyi not eden ve sendika özgürlüğü ve 
toplu pazarlık ilkelerine uygun bir mevzuatın parlamentoca kabul edile
ceğine inanmak istediğini belirten Komite, vardığı sonuçta şu "kesin ve 
sarsılmaz umudunu" dile getirmiştir: "Bir yandan yapı, üyelik ve sendikal 
etkinlikler konusunda eleştirdiği kuralları değiştiren, öbür yandan da ce
zaya çarptmlan sendikacıların ve kapatılan sendikalann sendikal hakları
nın tam olarak yeniden tanınmasını sağlayan bir mevzuat çok yakın bir 
gelecekte kabul edilecektir." <54)

(53) a.k., s. 171.
(54) a.k., s. 176.
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Uzmanlar Komisyonu da 75. Genel Konferans (1988) için hazırladı
ğı raporunda, (55> daha önceki yorumlarında yer verdiği 2822'nin 12. ve 
33. maddelerinin 98 sayılı Sözleşme'nin gönüllü toplu pazarlık hakkını 
tanıyan 4. maddesine aykırı olduğu yolundaki görüşünü anımsattıktan 
sonra, "çok yakın bir gelecekte toplu pazarlığı gerçekleştirmek için zo
runlu olan yasa değişikliklerinin kabul edileceğine inanmak istediğini" 
belirterek, aynı umudu dile getirmiştir.

Ancak hükümet, 1986'da olduğu gibi değişiklikleri özellikle onayla
nan Sözleşmelerin uygulanmasını denetlemekle görevli Uzmanlar Ko
misyonu ile Konferans Komisyonu'nun değerlendirmesine olanak verme
yecek bir zamanda gerçekleştirdiğinden, gerek Komite'nin gerekse 
Uzmanlar Komisyonu'nun "kesin ve sarsılmaz" umutlarını bir kez daha 
boşa çıkarıp sarsmayı başarmış ve zaman kazanma politikasına "özel pa
ragraf" yaptırımıyla karşılaşmadan yeni bir yıl daha eklemiştir.

Değişikliklerin Uygulama Komisyonu'nda Tartışılması ve 
"Özel P aragrafa  Alınmaktan Kurtulma

Hükümet, değişiklik yasalarının kabul edilmesinden (25 ve 27 Ma
yıs) sonra ve yürürlüğe girmesinden (2 Haziran) önce ILO'ya gönderdiği 
30 Mayıs 1988 tarihli raporda, gerçekleştirilen değişiklikleri sıralamış ve 
herbirini de aynntılı biçimde açıklayıp savunmuştur.

Sendika Özgürlüğü Komitesi'nin ancak Kasım 1988 toplantı döne
minde, Uzmanlar Komisyonu'nunsa 1989 Genel Konferansı için hazırlaya
cağı raporda değerlendirebileceği bu değişiklikler, önce Konferans Komis
yonu'nda tartışılmış ve özellikle işçi kanadı üyelerince eleştirilmiştir. <56)

Hükümet temsilcisi (Bilge Cankorel) çoğunluk koşullarıyla ilgili 
kuralların değiştirilmemesini, işçi ve işveren örgütlerinin bu konuda yazı
lı bir başvuruda bulunmamış ve (üstelik) sözlü olarak yaptıkları açıkla
malarda anılan kuralların sürdürülmesini istemiş olmalarıyla açıklayıp sa
vunmuştur. Temsici Komisyon'un işçi kanadının eleştirilerini yanıtlamak 
üzere ikinci kez söz aldığında da bu konudaki kuralların değiştirilmemiş 
olmasını, "işçi ve işveren örgütlerinin hükümetin toplu pazarlık yetkisi 
için gereken ölçütleri korumasında ısrar etmelerine ve Yüksek Hakem 
Kurulu ile ilgili diizenlemeninse Anayasa'da öngörülmesine" bağlamıştır. 
Öte yandan hükümet temsilcisi, Komisyon'un işveren kanadı başkanı ile 
Türk işveren üyenin görüşleri doğrultusunda, Konferans Komisyonu'nun 
değişikliklerin Uzmanlar Komisyonu'nca incelenmesinden önce bir yar
gıda bulunmasının erken olacağını da savunmuştur.

Komisyon'un işçi kanadı başkanı ise, yeni yasaların gerçekte "içler 
acısı" olan durumu sürdürdüğünü belirtmiş ve görüşünü açıklaması için 
Türk işçi kanadı üyeyi konuşmaya çağırmıştır.

Hükümet temsilcisince yapılan açıklamanın kesinlikle Türkiye'deki 
gerçek durumu yansıtmadığını belirten Türk işçi üye (Önder Aker), de

(55) BIT, Rapport de la Commission d'experts..., CIT, 75 ° session 1988, Genève, s. 226-227.
(56) BIT, Compte rendu des travaux, CIT, 75 e session 1988, Genève, s. 28/52-56.
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ğişikliklerin hiçbirinin ILO denetim organlarının yorumlarını karşılama
dığını, hükümetin 1986 ve 1987'de verdiği sözleri tutmadığını ve TÜRK- 
İŞ gözlemlerinin tümüyle unutulduğunu savunmuş, sendikal haklara geti
rilmiş çeşitli yasak ve kısıtlamalara değinmiştir.

Bu bilgilerden sonra yeniden söz alan işçi grubu başkanı, değişik
liklerle ilgili şu saptamayı yapmıştır:

"Bu koşullarda, sözümona düzeltmeler, gerçekte ILO teknik 
yardım misyonu sırasında belirtilen tavsiyelerin çok küçük 
bir oranına ilişkindir. Yeni yasalar, başka birçok nokta konu
sunda durumu çok karmaşık bir hale sokmuştur. Hükümetin so
mut vaadine karşın gerçek bir üçlü danışma olmamıştır. Toplu 
pazarlık ve sendikal etkinlik, (kamusal) yetkililerin karışmasıyla 
frenlenmektedir. İşçi örgütleri yeniden yapılanma olanaksızlığı 
içindedir. Sonuç olarak bu durum, yeni yasaların hükümet vaad- 
lerini (hükümetin verdiği tam uygunluk sağlama sözünü) yerine 
getirmemiş olmasından ötürü, Konferans Komisyonu'nun yeni
den sıfırdan başlamak zorunda olduğunu içerir."

Konferans Komisyonu'nun işçi kanadından birçok üyenin (Danimar
ka, İsveç ve Norveç adına söz alan Finlandiya temsilcisi ile Birleşik Kral
lık, Yunanistan, ABD, Avusturya ve Hollanda temsilcilerinin) eleştirile
rinden sonra, işçi gnıbu şu sonuçların (kararın) "özel parafraf'ta yer 
almasını önermiştir:

"... Komisyon'da yapılan tartışma, olumlu öğeler bulunduğunu, 
ancak aynı zamanda doyurucu bir yanıt verilmemiş olan önemli 
sayıda noktanın varlığını göstermektedir. (...) Uzmanlar Komis- 
yonu'ndan, anılan yasaları dikkatle ve özellikle de daha önce 
yapılan vaadler ile SÖK'ün ve bu alanda teknik yardım sağ
layan ILO'nun dile getirdiği öneriler açısından incelemesi ri
ca edilir. Gerçek bir üçlü görüşmenin yeniden başlaması ve hü
kümetten, yürürlükteki yasaların 98 sayılı Sözleşme'ye ve 
sendika özgürlüğü ilkelerine tam uygunluğunu sağlamak için 
onları değiştirmeye hazır olması istenir."

Ne var ki Komisyon'un işveren grubu, ILO geleneklerine aykırı bi
çimde işçi kanadının bu özel paragraf önerisini, "Uzmanlar Komisyo- 
nu'nca henüz incelenmemiş olan yeni yasalar konusunda bir değerlendir
me içerdiği" gerekçesiyle benimsememiştir. Buna çok üzüldüğünü 
açıklayan işçi grubu ise oylama yapılmasını istememiştir. Dolayısıyla da, 
Türkiye'nin özel paragrafa alınmaktan kurtulduğu 1988 Konferans Ko
misyonu tartışmaları şu sonuca bağlanmıştır:

"Birçok yıldan beri çok önemli aykırılıklar sürüp gitmektedir. 
Hükümet, gerçek üçlü görüşmeler sonunda, Uzmanlar Komis

yonu gözlemlerini tam olarak yerine getirmek ve (98 sayılı) 
Sözleşme'ye yasada ve uygulamada eksiksiz olarak saygı gös
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termesi konusunda bir düzeltmeye katkıda bulunmak için zorun
lu olan tüm önlemleri yakın bir gelecekte alacaktır."

Böylece hükümet, değişiklikleri Uzmanlar Komisyonu'nun 1988 Ge
nel Konferans döneminde incelemesine olanak bulamayacağı bir zaman
da gerçekleştirmiş olmasının ödülünü almış ve bir kez daha amacına 
ulaşmıştır.

Değişiklikler ve Sendika Özgürlüğü Komitesi
Komite, 30 Mayıs 1988 tarihli yazısıyla değişiklikleri açıklayan ve 

savunan hükümetin görüşünü 10 Kasım 1988 tarihli 260. raporunda de
ğerlendirmiştir.

2821 ve 2822 sayılı yasaların kabul edildiği 1983 yılından beri dile 
getirdiği yorumları anımsatarak, sendika özgürlüğü ve toplu pazarlık ala
nındaki uluslararası normlara ve ilkelere aykırı kuralları Mayıs 1983 ta
rihli 228. raporunda sıraladığını belirten Komite, 3449 ve 3451 sayılı ya
salarla yapılan değişikliklerden kimilerinin 2821 ve 2822'nin kimi 
kurallarını uluslararası ilkelere "daha uygun" duruma getirdiğini sapta
mıştır. Ancak Komite, Anayasa'nın ve anılan yasaların birçok temel kura
lının sendika özgürlüğü ve özgür toplu pazarlık ilkelerine aykırılığının 
sürdüğünü ve bundan duyduğu derin üzüntüyü vurgulamıştır.

Komite'nin 87 sayılı Sözleşme kuralları (çalışanların hiçbir ayrım 
gözetmeksizin, önceden izin almaksızın seçtikleri sendikaları kurma ve 
onlara üye olma hakkı, uluslararası örgütlere üye olma hakkı, anatüzük 
ve yönetmeliklerini hazırlama ve temsilcilerini özgürce seçme hakkı, yö
netim ve etkinliklerini düzenleme ve eylem programlan oluşturma hakkı) 
ile 98 sayılı Sözleşme kurallan (hükümet kanşması olmaksızın toplu pa
zarlık yapma hakkı) açısından "değişiklikler yapılması zorunluluğu üze
rinde direndiği" anayasal ve yasal kurallar özetle şunlardır: (58>

-  Sendika yöneticiliği için en az on yıl bilfiil işçi olarak çalışmış ol
ma koşulu öngörülmesi (AY, m. 51/7; SK, m. 14);

-  Sendikaların tüm siyasal etkinliklerinin yasaklanması (AY, m. 52/ 
l ;S K ,m . 37);

-  Siyasi amaçlı grevin, dayanışma grevinin, genel grevin, işyeri iş
galinin, işi yavaşlatmanın, verim düşürmenin ve diğer direnişlerin yasak
lanması ve son derece ağır ceza yaptmmlan öngörülmesi (AY, m. 54/8; 
TÎSGLK-m. 25/3);

-  Grev hakkının iyi niyet kurallanna aykm tarzda, toplum zaranna 
ve ulusal serveti tahrip edecek biçimde kullanılmaması (AY, m. 54/2; 
TÎSGLK, m. 47);

(57) BİT, Bulletin officiel, Vol. LXXI, Serie B, No:3, 1988 (260 c rapport), s. 327 vd.
(58) a.k., s. 341-347; Mesut Gülmez, "Sendikal Yasalardaki Değişiklikler...", s. 101 vd.
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-  Ertelenen yasal grev durumunda zorunlu hakem sistemi öngörül
mesi (AY, m. 54/5; TİSGLK, m. 33);

-  Meslek yada işyeri temeline dayalı sendikalar kurma yasağı (SK, 
m. 3/3);

-  Yabancıların sendika kurucusu olamaması ve sendikaların genel 
kurul dışındaki organlarına seçilememesi (SK, m. 5 ve 14/le);

-  Kurucu üyeler yada sendika yöneticileri için yanşdışı eden (bu 
haklardan yoksun bırakan) aşın ölçüde ağır ve katı kurallar öngörülmesi, 
özellikle siyasal yada ideolojik gerekçelerle yada 2822'ye göre hüküm 
giymemiş olma koşulu aranması (SK, m. 5);

-  Etkinlikleri durdunılan işçi kuruluşları ve yöneticileri hakkında 
belli suçlarla ilgili olarak kamu davası açılanlardan beraat karan alınma
yanlar için sendikal haklan kullanma ve sendikal faaliyette bulunma ya
sağı getirilmiş olması (SK, geçici 5. m.);

-  Valinin görevlendireceği bir hükümet komiserinin genel kurulun 
başlayacağı gün ve saatte genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulması 
zorunluluğu (SK, m. 14/1);

-  Uluslararası üyelik konusunda sendika ve konfederasyonlann ön
ceden iki Bakanlığın iznini elde etmesi zorunluluğu ve aykm davranış 
durumunda kapatılmalan yaptırımının öngörülmesi (SK, m. 28 ve 58/3);

-  Protesto grevi düzenleyen sendika ve konfederasyonlann kapatıl
ması (SK, m. 58/3);

-  Sendika üyelik ödentisine tavan konulması ve sendikalann tüzük
lerine üyelik ödentisi dışında üyelerden başka bir ödenti alınacağına iliş
kin hükümler konulmaması (SK, m. 23/2 ve 4);

-  Feshedilen yada infisah eden bir sendikanın mal varlığının devri 
(SK, m. 46); <59>

-  Toplu iş sözleşmesi bağıtlama yetkisi için çifte çoğunluk koşulu 
öngörülmesi (TİSGLK, m. 12).

Komite'nin uluslararası normlara ve ilkelere aykınlığının sürdüğünü 
saptadığı ve değiştirilmesini zorunlu gördüğü yukandaki kurallar, beş yıl
dan beri ısrarla sürdürülen oyalama politikasının 1988'de sergilenen aşa
masının bilinçli bir kötü makyajcılıktan öte bir anlam taşımadığını tüm 
açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Hükümet Komite'nin 260. raponındaki öğütlerine ilişkin gözlemleri
ni 16 Ocak 1988 tarihli yazı ile ILO'ya iletmiştir. Komite'nin 23 Şubat 
1989 tarihli 263. raporundan anlaşıldığına göre, hükümet ILO ile sıkı iliş
kilerin ve ILO'nun kendisinden esirgemediği yansız telkinlerin mevzuatta

(59) Komite bu maddede yapılan değişiklikte bir "iyileştirme" saptamakla birlikte yeterli bulma
mıştır.
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gerçekleştirilen iyileştirmelerde temel bir rol oynadığını belirtmiştir. ILO 
ile Türkiye arasında gelişen sıkı ve verimli diyalogu koruma dileğinde ol
duğunu belirten hükümet, 98 sayılı Sözleşme'nin 4. maddesi ışığında, 
Komite'nin ülkede egemen olan kendine özgü ulusal düşünceleri ve ulu
sun toplumsal evrimine uygun olan olumlu yaklaşımını gerektiği gibi 
gözönünde bulunduracağı düşüncesinde olduğunu da eklemiştir. (6°)

Sorunun yasal boyutunu Uzmanlar Komisyonü'na sunduğunu anım
satan Komite, hükümetin üçlü görüşmeleri sürdürme konusunda verdiği 
güvenceleri not ettikten sonra, bu görüşmelerin sendika özgürlüğü ve 
toplu pazarlık özgürlüğü ilkelerine ve Komite'nin dile getirdiği öğütlere 
uygun bir mevzuatın kabul edilmesiyle sonuçlanacağına inanmak istedi
ğini belirtmiş ve bu öğütleri gerçekleştirmek üzere aldığı tüm önlemler 
konusunda kendisini bilgilendirmesini istemiştir. (61)

VE 1989: ILO CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY VAR
Türkiye'nin 12 Eylül 1980'den günümüze değin uzayan dokuz yıllık 

ILO serüveninde, 1989'u, hükümet cephesinde yeni bir şey olmasa da, 
gerek gündeme alınan sorunlar gerekse birkaç yıldır uygulanmayan yap
tırımlar yönünden ILO cephesinde yeni bir şeylerin olduğu yıl olarak de
ğerlendirmek olanaklıdır. Gerçekten Genel İConferans'ın Haziran 1989 
toplantı dönemi, bir yandan Türkiye'nin öteden beri sorgulandığı konular 
arasında "-kamu görevlilerinin sendikal haklan" konusuna da yer verilmiş, 
öbür yandansa 98 açısından olmasa bile 111 sayılı Sözleşme'nin uygulan
ması yönünden "özel paragraf" yaptırımına başvurulmuş olması nedeniy
le öncekilerden ayrılır. Kanımca 1989 gerek hükümet, gerekse ILO açı
sından yol ayrımına varıldığını göstermektedir.

Değişiklikler ve Uzmanlar Komisyonu
Uzmanlar Komisyonu 7-28 Haziran 1989 tarihinde toplanan 76. Ge

nel Konferans için hazırladığı raporunda, <62> önceki yorumlannda iki so
runa (yetkiye ilişkin sayısal ölçütler ile grev ertelemesine ve zorunlu ha
keme) ilişkin kaygılannı dile getirdiğini anımsattıktan sonra, 3449 ve 
3451 sayılı yasalarla yapılan değişikliklerin mevzuatta kimi yönlerden 
iyileştirme yaptığını belirtmiş, ancak bu iki sorun konusunda durumun 
değişmediğini saptamıştır.

Hükümetin anılan sorunlara ilişkin olarak öteden beri yaslandığı ka
nıtları geçerli bulmayan Komisyon, hükümetçe benimsenen tutumu üzün
tü ile not etmiş ve hükümetten, "Sözleşme'nin 4. maddesine uygun olarak 
çalışma koşullannı toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla düzenlemek ereğiy-

(60) BIT, Conseil d'administration, 263 e rapport du Comité de la liberté syndicale, GB. 242/ 
6/13, 242 e session, 27 février - 3 mars 1989, s. 7.

(61) a.k.,s. 10.
(62) BIT, Rapport de la Commission d'experts..., CIT 76 e session 1989, Genève, s. 317-318. 
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le, çalışan ve çalıştıran örgütleri arasında gönüllü toplu pazarlık yöntem
lerinin en geniş biçimde kullanılmasını ve geliştirilmesini özendirecek ve, 
yaygınlaştıracak biçimde değiştirmesini" bir kez daha istemiştir.

Uzmanlar Komisyonu 1989 gözleminde de, hükümetin bu iki sorun
la ilgili olarak almayı tasarladığı önlemleri gelecek yıl sunacağı raporda 
belirtmesini "üsteleyerek" istemiştir. Böylece hükümet, bir yandan ço
ğunluk koşullarını gerçekleştiremeyen sendikalara hiç olmazsa kendi 
üyeleri adına toplu pazarlık hakkı sağlanması için alacağı önlemleri bildi
recektir. Öte yandan da, yasanın öngördüğü zorunlu hakem mekanizma
sının uygulanmasını, grev nedeniyle işin durmasının halkın tümü yada bir 
bölümü için yaşamını, sağlığını yada kişi güvenliğini tehlikeye koyabile
cek durum yada koşullar, kısacası dar anlamda "temel hizmetler" ile sı
nırlı tutmak için almayı düşündüğü önlemleri açıklayacaktır.

Görüldüğü gibi Uzmanlar Komisyonu, hükümetten artık aynı gerek
çeleri sıralayarak "ısrarla" yapılmasını istediği değişikliklere karşı çıkma
sını beklememekte, tam tersine bu iki konuda saptanan aykırılıkları gide
rici somut önlemler almasını istemektedir.

Uzmanlar Komisyonu'nun 1989 gözleminin vurgulanması gereken 
bir özelliği de, 2822 sayılı yasadaki aykırılıklar dışında ve 98 sayılı Söz
leşme bağlamında olmak üzere, kamu görevlilerinin sendikal haklarına 
yer vermiş olmasıdır. 1987 ve 1988 yıllarında Uygulama Komisyonu'nda 
yapılan tartışmalar ve hükümetin bu sorunun 98 sayılı Sözleşme'yi ilgi
lendirmediğini savunan Ekim 1988 tarihli raporunun ardından, Komisyon 
yıllardır benimseyip yinelediği yerleşik görüşünü aşağıdaki anlatımla 
Türk kamu görevlileri için de raporuna koymuştur:

"Bu konudaki belirsizliğin sürüp gitmesi nedeniyle, Komisyon, 
(98 Sayılı) Sözleşme bağlamında, Sözleşme'nin kapsadığı kamu 
görevlilerinin, yani devlet yönetiminin görevlileri olmayan kamu 
görevlilerinin sendikalaşma ve çalışma koşullarını özgürce gö
rüşme (toplu pazarlık) hakkından yararlanıp yararlanmadıklarını 
belirtmesini ve gelecek raporunda buna ilişkin yasa ve yönetme
lik metinlerini göndermesini hükümetten ister." (63)

Uygulama Komisyonu Tartışmaları ve Kararı
3449 ve 3451 sayılı yasalarla yapılan değişikliklerin 98 sayılı Söz- 

leşme'ye ilişkin olanlarının Uzmanlar Komisyonu'nca değerlendirilme
sinden sonra Konferans Komisyonu'nda yapılan tartışmalarda ilk sözü 
hükümet temsilcisi almıştır.

(63) Bu gözlemin yorumu konusunda bkz: "ILO Uzmanlar Komisyonu Raporu ve Kamu Görev
lilerinin Sendikal Haklan", Anka Çalışma, 29 Mayıs 1989, Sayı: 23; Mesut Gülmez, "ILO 
Gündeminde Türkiye ve Memurların Sendikal Hakları", abece, Sayı 40, Temmuz 1989, s. 
20-22.
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Komisyon raporunda saptanan üç sorundan ikisine ilişkin olarak da
ha önce söylediklerini ve hükümet raporlarında yer alan görüşleri yinele
yen temsilci (Bilge Cankorel), kamu görevlilerinin sendikal haklan ko
nusunda, Sözleşme'nin 6. maddesine dayanarak memurların uygulama 
alanı dışında kaldığını, Uzmanlar Komisyonu raporunun da aslında 
KIT'lerdeki sözleşmeli personele yollamada bulunduğunu öne sürmüştür. 
233/308 sayılı KHK'nin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiğini bildiren 
temsilci, bu personelin çok yakında toplu pazarlık hakkından yeniden ya
rarlanacağını sözlerine eklemiştir. <64)

Hükümetin denetim organlannca sistematik biçimde reddedilen ka
nıtları yinelemekle yetindiğini vurgulayan Türkiye işçi kanadı üyesi (Ön
der Aker), 1983'ten beri sürdürülen diyaloga ve ILO'nun sayısız teknik 
yardımlanna karşın Komisyon'un bir kez daha durumda bir ilerleme sap
tamayacağını savunmuş, yapılan değişikliklerin ILO ilkelerinin uygulan
masında gözlemlenen boşluk ve sorunlara çözüm getirmediğini belirterek 
konuşmasını şöyle bitirmiştir: "Bir yıl daha geçti ve hiçbir şey değişmedi. 
Hükümet tutmadığı vaadlerde bulundu. Hiçbir biçim altında (üçlü) görüş
me olmadı ve aykırılıklar (ihlâller) sürüyor. Komisyon'un böyle bir tutu
mun artık kabul edilemez olduğunu saptamasının zamanı gelmiştir." 
(65)Konferans Komisyonu'nun Türkiye'deki yasalan ve uygulamayı eleş
tiren işçi kanadının öteki üyelerinden (F. Almanya /  Bobke von Camen, 
Birleşik Krallık /  Thomas, Hollanda /  Etty, ABD /  Hickey ve Yunanistan 
/D assis) sonra, işçi gnıbu başkanı (Houthuys) durumun ağırlığını ve cid
diliğini gösteren şu üç noktanın allım çizmiştir: 1) Hükümctce 1986'da 
verilen söz yerine getirilmemiştir. (..".) Yasalar ve uygulama kabul edile
mez ve değişmelidir. 2) Sendikal işlere (etkinliklere) karışma hoş görüle
mez. 3) Teknik yardımlara ve misyonlara karşın Uzmanlar Komisyo- 
nu'nca belirtilen üç sorun hala çözüme kavuşmamıştır.

Komisyon'un işveren delegeleriyse, Uzmanlar Komisyonu'nu hükü
metin sayısal ölçüte ilişkin gerekçelerini gözönüne almadığı için eleştiril
miş ve Komisyon'un zorunlu hakem konusundaki görüşüne katılmadıkla
rını belirterek, grev nedeniyle yitirilen işgiinii sayısının yüksekliğine 
dayanıp (hükümet temsilcisi gibi) Türkiye'de grev olduğunu savunmuş
lardır.

Konferans Komisyonu, hükümet temsilcisince sunulan bilgileri ve 
özetlenen aynntılı tartışmalan not ettikten sonra, işçi kanadının "özel pa
rag ra f konusu olmasını önerdiği, ancak işveren kanadının desteklemedi
ği aşağıdaki sonuç karara ulaşmıştır:

"Komisyon, Uzmanlar Komisyonu'nun sendikal yasaların kimi 
yönlerden iyileştirilmiş olmasına karşın değişikliklerin Uzmanlar

(64) Conférence internationale du Travail, 76 c session, Genève, Juin 1989, Commission de 
l'application des normes, C. App. / PV. 21, 21 Juin 1989, s. XXI/3-5.

(65) a.k., s. XXI/5-7.
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Komisyonu'nca ortaya atılan noktalar konusunda hiçbir değişik
l ik  getirmediği yolundaki kararını kaygı ile not eder. Komisyon 
bu konuda Sendika Özgürlüğü Komitesi'nin sonuçlarını anımsat
mak ister. Komisyon hükümetin takındığı tutumu üzülerek not 
eder ve yıllardır varlığını sürdüren ağır aykırılıkları gözönünde 
bulundurarak, hükümetin çok yakın bir gelecekte, gerçek üçlü 
görüşmeler ardından, Uzmanlar Komisyonu'nun gözlemlerini 
(isteklerini) tam olarak yerine getirmek ve Sözleşme'ye hem 
hukuksal olarak hem de uygulama yönünden eksiksiz uyum 
konusunda açık bir iyileştirmeye katkıda bulunmak için ge
rekli olan tüm önlemleri alacağına ilişkin kesin (sarsılmaz) 
umudunu dile getirir. Komisyon, bu denli uzun zamandır bekle
nen ilerlemelerin, denetim organlarındaki tartışmaların sürdürül
mesini sağlamak için, hükümetin gelecek raporundan itibaren not 
edilebileceğini umut eder." <66)

İlk olarak Konferans Komisyonu kararını, özel paragraf önerisinin 
kabul edilmemiş olması nedeniyle eleştirmek gerekir. Komisyon'un bu 
yaptırım için uyguladığı yerleşik ölçütün, "Komisyon'ca daha önce taru- 
şılan Sözleşmelerin uygulanmasındaki aykırılıkların birçok yıldan beri 
sürekli biçimde ortadan kaldırılmaması" olduğu anımsanırsa, özel parag
rafa alma yaptırımı koşullarının doğduğu yadsınamaz. Çünkü denetim or
ganlarınca ve özellikle de Uzmanlar Komisyonu'nca 2822'nin çıkarıldığı 
tarihte saptanan aykırılıklar, sürekli isteklere karşın hâlâ giderilmiş değil
dir. Bu durumda belirttiğim ölçüt çerçevesinde özel paragraf yaptırımının 
uygulanması gerekirdi. Ancak bu sonuca işveren grubunun geleneklere 
aykırı biçimde işçi kanadının önerisini desteklememesiyle ulaşılmıştır.

Genel Konferans'ca da kabul edilen 1989 kararı, öncekiler gibi, hü
kümetten çok yakın bir gelecekte, yani sunacağı rapordan itibaren ağır ve 
varlığını yıllardan beri sürdürdüğü vurgulanan aykırılıkların 98 sayılı 
Sözleşme'ye "tam uygunluk" sağlayıcı tüm önlemleri alarak ortadan kal
dırılması istenmiştir.

Bu anlatımıyla "özel paragraf yaptırımından daha ağır olan kararın 
üçüncü temel özelliği, çok gecikerek de olsa kamu görevlilerinin sendikal 
haklarına değinmiş olmasıdır ve kanımca bunun anlamı şudur: Hükümet, 
Sözleşme'yi kapsamına aldığı kamu görevlileri için de yaşama geçirmeyi 
amaçlayan, özellikle çalışma koşullarını toplu pazarlık yoluyla belirleme
ye yönelik her tür önlemi almakla yükümlüdür. Kaynağını ILO Anayasa
sından alan bu yükümlülüğün hâlâ savsaklanması, Türkiye'nin saygınlı
ğını zedeleyen yöntemlere başvurarak kurtulduğu özel paragraf 
yaptırımıyla karşılaşmasına yol açmakla kalmaz. AT ile bütünleşme iste
ğindeki içtensizliğini de ortaya koyar.

(66) a.k., s. XXI/14-15.

281



SONUÇ
Bir bakıma bu yazı, sendikal yaşamın köklü yaklaşım ve değişiklik

ler getiren 12 Eylül 1980'den 1989 Eylül'üne değin uzanan dokuz yıllık 
kesitinin ILO raporları çerçevesindeki öyküsüdür. Sorunun salt yasal dü
zenlemelerle ilgili boyutunu ele aldığım bu inceleme, SÖK'ün yirmi, Uz
manlar Komisyonu ile Uygulama Komisyonu'nun da dokuz'ar raporuna 
dayanmaktadır. Başka bir anlatımla Türkiye, 12 Eylül sonrasında ILO de
netim organlarının tüm toplantılarının gündeminde yer alan "kronik 
müşteri" niteliği kazanmış (6?) ve geçmişte görülmemiş biçimde, dene
tim organları önünde tartışılmış ve sorgulanmıştır.

ILO ile işbirliğine ve diyaloğa kategorik biçimde karşı çıkma ve ay
kırılıkları yadsıma ile başlayan bu serüvenin "misyon"lu evresine, ancak 
sendikal yaşamda 12 Eylül düzeninin kurulmasından sonra geçilmiştir. 
Gerek doğrudan ilişki gerekse danışsal teknik misyonların kimi zaman zo
runlu kimi zaman da gönüllü olarak denenmesinden sonra kanımca baş
langıçtan beri sistematik biçimde ve bilinçli olarak uygulanan ve her evre
sinde ülkemizin uluslararası saygınlığının biraz daha zedelendiği 
onaylama ve zaman kazanma politikasının "tutulmayan sözler"le süren 
üçüncü aşaması yürürlüğe konulmuştur. 1986 ve 1987 yıllarının da böyle- 
ce kazanılmasının ardından, oyalama politikasının artık kaçınılmaz olarak 
denenmesi gereken "makyajcı" aşamasına gelinmiştir. Ne var ki bu yönte
min de, baştan beri giderilmesi istenen aykırılıklar için yeterli bir çözüm 
yolu olmadığı denetim organlarınca saptanmış, böylece de her aşaması 
yeni öğelerle donatılarak yürütülen oyalama ve zaman kazanma politika
sında "denizin tükendiği" anlaşılmıştır. Yasa taşanlarından söz etme ve 
"onikiye beş kala" uluslararası belgeler onaylama yada onaylanmak üzere 
parlamentoya sunma gibi yöntemler de bu sonucu değiştirememiştir.

Ancak öyle görülüyor ki, uluslararası sendikal ilke ve ölçülere tam 
uygunluk sağlayıcı değişiklikleri gerçekleştirmek ve böylece ILO üyeli
ğinin doğurduğu anayasal yükümlülüğü yerine getirmek yerine, artık 
oyalama politikasında tüm inandırıcılığını yitirmiş ve denenmeyen başka 
yeni araçlara başvurmanın olanaksızlığını görmüş olması nedeniyle, hü
kümetin aykırılıkların yadsındığı ilk aşamaya yeniden dönme eğilimi 
içinde olduğu görülüyor. Özellikle 2822 sayılı yasadaki aykmlıklan de
ğiştirmemek için öne sürdüğü gerekçeler ve 98'in kamu görevlilerini kap
samadığı yolundaki dayanaksız görüş, bu evrenin yeniden sahnelendiğini 
düşündürüyor.

Hükümet ve işveren açısından değerlendirildiğinde, izlenen oyalama 
politikasının son derece başarılı olduğu; işçi kanadı (ve özellikle Türk-İş) 
açısından bakıldığında, 12 Eylül sindirilmişliğinin ve ulusal sorunlan 
uluslararası platformlara taşımama aldatmacasının etkisinden çok geç

(67) "Türkiye: ILO'nun Kronik Müşterisi", tk ib ine D oğru, Sayı 23, 4 Haziran 1989, s. 30-31; 
Mesut Gülmez, "ILO Gündeminde Türkiye ve ..." s. 20.
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sıyrılarak son yıllarda birşeyler yapılmaya çalışıldığı; ILO açısından de
ğerlendirildiğinde de diyaloğu zorlamaya yeğleyen denetim sisteminin ne 
denli yavaş işleyen, etkililiği kuşku yaratıcı diplomatik bir süreç özelliği 
taşıdığı görülecektir. Ancak dokuz yıllık bir sürevene Tiirk ulusu açısın
dan bakıldığında, anayasal yükümlülüklere ve yapılan vaadlere karşın so
nunda "bildiğini okuma"ya eşdeğer bir politika izlenerek ulusun uluslara
rası saygınlığının zedelendiği söylenebilecektir. Hükümet, denetim 
sisteminin sorunları ve güçlükleri diyalog yoluyla çözmeyi amaçlayan 
yöntemlerini, Türk ulusunun saygınlığı pahasına izlediği oyalama ve za
man kazanma politikasının araçları olarak kullanmıştır.

Özünde izlediği anti-sosyal politikalar nedeniyle sendikal yasaları 
değiştirmeye yanaşmayan ve iktidarda kaldığı sürece de olduğu gibi sür
düreceğini sandığım Ozal hükümeti için "özel paragraf" yaptırımının da 
bu konuda etkili olacağını düşünmek ancak iyimserlik olur. Kanımca 
Anayasa'nın ve sendikal yasaların uluslararası ilkelere ve kurallara eksik
siz uygunluğunun sağlanması, ancak bu haklan kullanan, kısıtlama ve ya- 
saklann yarattığı güçlükleri yaşayan işçilerin ve örgütlerinin özgücüyle 
olanaklıdır. Bu konudaki en büyük sorumluluğun düştüğü Türk-İş'in, so- 
nınları Haziran'dan Haziran'a ILO'da dile getirme yanısıra, istenen deği
şikliklerin yapılmasını sağlayıcı etkili, kararlı ve ödünsüz bir sendikacılık 
politikası izlemesi ve uygulaması gerekir. Çünkü bu sorun, kazandığı 
uluslararası boyuta karşın, sonunda Türk işçisinin ve sendikacısının ulu
sal sorunudur ve çözümü de onların özgücündedir.

Eylül 1989
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OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA MAKİNA 
KIRICILIĞI (1907-1908)

Dr. M. Şehmus GÜZEL *

Makina kırıcılığı, sanayi devriminin başlangıcında işçilerin ve zana
atkar işçilerin, örgütlü olmadığı, yada yetkin örgütlerin işçi hareketini 
yönlendirmediği dönemlerde ortaya çıkan kentsel bir olgudur. Sanayi 
devriminin getirdiği makinalar nedeniyle işlerini yitirmek tehlikesiyle 
karşı karşıya kalan işçilerin ilk tepkisi, doğal savunma mekanizması ma
kina kinciliği biçiminde kendini göstermiştir.

Makina kinciliği ilk bakışta teknolojik gelişmeye bir tepki gibi algı
lanabilir. Oysa özünde yenilikçiliğe değil, kapitalist üretim biçiminin ge
tireceği ve getirme tehlikesinin hissedildiği makinasal disipline, doğura
cağı toplumsal ve işçi-işveren ilişkilerine karşı kendiliğinden bir ilk tep
kidir. Bu tür eylemlerle işçiler sanayi devriminin yeni tip disipliniyle do
natılmış bir ordu olmak istemediklerini dile getiriyorlardı.

TARİHTE MAKİNA KIRICILIĞI: "LUDDİSME"

Makina kinciliği 1810'larda İngiltere'de yoğun bir biçimde görüldü. 
Zanaatkar işçiler işsiz kalmalarına yol açan dokuma makinalarını tahrip et
mek için ayaklanma ve isyanlar düzenlediler. Hareket önce 1811 sonuna 
doğru Nottingham çevresinde başladı, 1812'de Yorkshire, Lancashire, 
Derbyshire ve Leicestershire'e yayıldı. Ludds veya Luddites ismiyle anı
lan makina kıncılar genellikle maskeliydiler ve geceleri eylem yapıyorlar
dı. Kişiler üzerinde şiddet uygulamaktan kaçınıyorlar ve yerel halk tarafın
dan destekleniyorlardı. İsimleri gerçek veya mitik Ned Lud veya Ludd'dan 
geliyor. Söylentiye göre, Ned Lud veya bazılarınca "Kral Ludd" 1779'da 
Leicestershire'de çorap makinalannı kırarak hareketin doğmasına yol aç
mıştı. İngiltere'de 181 l'den 1813'e ve 1816'daki makina kırıcılığı eylemle
rinde çete önderlerine "general" yada "Kral Ludd" lakaplan takıldı.

(*) A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Eski öğretim Üyesi.
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1812'de br Lııdds çetesi, makinaları kırılma tehdidi altında olan Horsfall 
isimli bir işverenin emriyle katledildi. Horsfall daha sonra intikam amacıy
la öldürüldü, ama ludds çetelerine karşı baskı dönemi başlamıştı. Dönemin 
hükümeti çok sıkı önlemler almak zorunda kaldı. Baskılar 1813'te York'ta 
bir toplu dava ile doruk noktasına ulaştı. Dava birçok idam ve sürgün kararı 
ile sonuçlandı.

1816'da ekonomik depresyon nedeniyle yeniden ayaklanmalar baş 
gösterdi. Yeni baskılar ve "refah" ayaklanmaların hızını kesti. Daha son
raki yıllarda, işçiler, sanayi devriminin getirdiği yeni çalışma koşullarım 
insancıl boyutlara indirgeyebilmek amacıyla işbırakımı, grev gibi daha 
etkin yöntemler geliştirdiler, örgütlenme gereğini duydular. Böylece sen
dikaları aracılığı ile isteklerini gerçekleştirmenin yollarını aradılar. Ör
gütlenme ve bilinçlenme düzeyi yükseldikçe işçilerin yeni eylem biçim
leri gittikçe olgunlaşmış, isteklerini sonuçlandırma şansları artmış ve ma- 
kinalar karşısındaki tutumları değişmiştir. İşçiler makinaları kırmanın an
lamsız olduğunu farkettiler, makinaları korumak ve hatta onlara sahip ol
mak gerektiğine inandılar.

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA
Osmaıılı imparatorluğıı'nda İngiltere benzeri bir sanayi devrimi yaşan

madığını biliyoruz. Dolayısıyla luddisme benzeri kitlesel, bölgesel yada ül
ke boyutunda makina kırıcı ayaklanmalara rastlamıyoruz. Bununla birlikte 
devletin, yabancı ve yerli özel girişimcilerin fabrika kurmaya başladıkları 
1830'lu ve 1840'lı yıllarda kimi olaylara rastlanmıştır. Örneğin Oya Sencer, 
Bulgar tarihçi N. Todorov'a dayanarak "Slevne'deDobriyokeslov'un (1834' 
de kurulan ve devletten destek gören aba dokuma) fabrikasında 1838'lerde, 
işçilerin kendilerini işlerinden edeceğine inandıkları makinelere karşı isyan 
ettiklerini görüyoruz" diyor. 0) Sencer yine Todorov'a dayanarak bir başka 
örneği aktarıyor: " 1851 'de Samakofda kurulmuş olan mekanik tarağa karşı 
girişilen hareket, bu türlü hareketlerin en ilginçlerinden biridir. Özellikle 
kadın işçiler, kürek, balta ve sopalarla bir dokuma atölyesine hücum eder ve 
ancak, kendilerine, bu mekanik tarağın bir daha kullanılmayacağı sözü ve
rildikten sonra eylemlerinden vazgeçerler." W  Sencer" 1861 'de Bursa'da bir 
Müslüman mezarlığı üzerinde kurulmuş olan fabrikayı, Bursalılar yıkarlar" 
diye yazıp başka bir olaya daha dikkat çekiyor.

(1) Nikolay Todorov. "I1). Asrın ortalarında Bıılgar topraklarında kiralık emek" (Bulgarca). 
Tarihî Bakış Dergisi, Sofya, 1959,-s. 7; aktaran Oya Sencer, Türkiye'de işçi Sınıfı Doğu
şu ve Yapısı, Habora Kilabevi Yayınları. 1969, s. 65 ve 69.

(2) Sencer, s. 90.
(3) A.y. Sencer İslam Ansiklopedisi "Bursa" maddesinden alıntı yapıyor. Mezarlığın Müslü- 

ıııanlar için "kutsal" olduğu, kadınların da gidip dua etliği, ağladığı ve başlarını açtıkları bir 
mekan olması nedeniyle keııt dışında bulunduğu biliniyor. Ama yıkma olayı sadece dini ne
denlerle açıklanamaz. Mutlaka ekonomik ve toplumsal nedenler de vardır. 1985'te "İstan
bul'da Mahmutbey köyü yakınlarındaki Küçük Organize Sanayi Sitesinin yapım çalışmala
rı sırasında" bir Türk (ve mutlaka Müslüman) müteahhidin Kadı Mezarlığında yaptığı tah
ribat (Bkz: Cumhuriyet, 23 Aralık 1985), yüzyıl sonra bu konuda nereden nereye ulaşıldı
ğını göstermesi bakımından önemlidir.
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1873 Nisan ayı başında, Haydarpaşa-İzmit demiryolu inşaatında ta- 
şaronlar ücret ödemekte zorluklarla karşılaşınca, birçok işçiyi işten çıkar
dılar. Bumın üzerine işten atılan işçiler demiryolunu tahrip ettiler. W Bi
rinci elden kaynaklar tarandıkça ve arşiv çalışmaları çoğaldıkça benzer 
olay sayısının artacağını sanıyorum.

Burada Fransa Dışişleri Bakanlığı Arşivi'nde bulduğum belgelere 
dayanarak, 1907 ve 1908 yıllarındaki makina kinci eylemleri aktarmak 
ve nedenleri üzerinde kısaca durmak istiyorum.

6 Nisan 1907'de Şam'da
10 Nisan 1907 tarihli ve Fransa Şam Konsolosluğu'ndan Habib Edde 

imzasıyla gönderilen raporda şunlan okuyoruz: "Cumartesi, 6 Nisan 
1907 akşamı Şam'ın kenar mahallelerinden 20.000 nüfuslu Midan'da bir 
tramvay kazası büyük bir heyecanın ve birçok olayın doğmasına yol açtı. 
Kamu yöneticilerinin aldıklan önlemlerle olaylar daha büyük boyutlar 
kazanmadan zapturapt altına alındı.

Kaza şöyle oldu: Her çocuğun yaptığı gibi 12 yaşındaki bir çocuk 
bir tramvayın pannaklıklarına asılarak eğlenmek isterken şansızlık eseri 
kayıyor ve ayağı frenle tramvayı durdurmaya yarayan bir dişli arasında 
kalarak kırılıyor.

Müslüman bir çocuğun bir tramvay altında kalıp, ezildiği mahallede 
hemen duyuldu. Elektrikli Işıklandırma ve Tramvay Şirketine karşı 
düşmanlıklarını dalıa önce de birçok kez gösteren mahalle sakinleri
Midan çarşısını işgal edip (basarak), tramvayın üstüne atlayıp, sürücüsü
nü dövmeye başlıyorlar. Sürücü feci biçimde dövülüp, üç bıçak yarası al
dıktan sonra hastaneye kaldırılıyor. Mahalleliler şirketin diğer işçi ve me
murlarına da saldırmak istiyorlar, ancak bu sonuncular daha atik davra
nıp, çevredeki evlere sığınıyorlar.

Bu vahşi eylemlerinden gözleri dönmüş olan saldırganlar Hükümete, 
Sultana ve Padişahın 2. Mabeyncisi ve Midanlı olup, Şam Elektrikli 
Tramvaylar Şirketi’ne imtiyaz verilmesindeki rolü büyük olan Ahmed İz
zet Paşa'ya tehditler ve ağır küfürler yağdırdılar. Tabancalar patladı, fana
tik kışkırtmalarla kendinden geçmiş bu gözü dönmüş kalabalıkta Avru-

(4) Stamboul, Mayıs 1876 sayıları.
(5) Bu konuda ayrıca burada kullanmadığını şu yazıya bakılmasını da salık veririm: Donald 

Quataert, "Maclıinc breaking and the changing carpet industry of western Anatolia, 1860- 
1908", Journal of Social History, İlkbahar 1986, s. 473-489.

(6) Eddc ailesinin aşırı Fransr/.scver okluğu, bu ailenin 1940'lardaki önderi Emile Eddé'nin. 
1943'tc Lübnan'da herkes bağıııısı/lık isterken Fransa mandasının sürmesi gerekliğinin bay
raktarlığını yaptığı biliniyor. Bkz: L. George, "Quand les libanais s'accordaient...", Le 
Monde, 6-7 Kasını 1083. 1980’lerde Raymond Eddé "ılımlı Hıristiyanların lideri" olarak ta
nınıyor. Örneğin bk/: Libération, 17 Kasını 1983.

(7) Fransa Dışişleri Bakanlığı Arşivi (FDBA), Türkiye, Nouvelle Série; Politique intérieure. 
Cilt: 110,s. 173-176.
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pahların katledilmesi istekleri haykırıldı. Şirketin üç tramvayı tama
men tahrip edildi.

Mahalle komiserliği (karakolu) tek başına olayların üstesinden gele- 
meyince diğer kamu güçlerinden yardım istendi. Vali ve Jandarma Ko
mutanı olaylardan haberdar olur olmaz asker eşliğinde Midan çarşısına 
geldiler ve epey uğraştıktan sonra kalabalığın dağıtılmasını ve sükunetin 
geri gelmesini sağladılar. Vahşet sahneleri yaklaşık iki saat sürdü.

Rusya Konsolosluğu işlerini yürüten Bay Samsonoff karışıklıkların 
önemini bizzat görebilmek amacıyla Midan'a geldi, fakat Jandarma Ku
mandanından derhal evine dönmesi emrini aldı. Jandarma kumandanı 
Konsolosluk sorumlusuna evine dönmezse doğabilecek gereksiz bir ihti
yatsızlığın sorumluluğunu yüklenemeyeceğini belirterek, onu Konsolos
luk binasına dek silahlı bir jandarma ile geri gönderdi.

Ertesi günden itibaren Vali, karışıklıklarla ilgili gerekli soruşturmayı 
açtırdı ve çok sayıda karışılıklık çıkarıcının tutuklanmasından sonra sü
kunet tamamiyle sağlandı.

Tramvay Şirketi hizmet ve işlerine yeniden başladı. Zarar ve ziyanın 
tutarı 20.000 franktan fazla olmalı.

Valinin dikkatini karışıklıkların önemi üzerine çekmek ve bu tür 
olayların bir daha ortaya çıkmaması için enerjik bir cezalandırma ve bas
kının yararı üzerinde ısrarla durmak fırsatını buldum. Yetkililerin sert 
bir biçimde davranacaklarından ve suçluların bu tür fanatik sahnele
rin ve karışıklıkların bir daha geri gelmemesini gerektirecek biçimde ce
zalandırılacaklarından eminim.

Bununla birlikte bu olaylar, Müslüman ayak takımının cahil kitle
si (la masse ignorante de la populace musulmane) içinde Avrupalıya 
karşı kinin sönmediğini ve en küçük bir olayın, en basit bir yanlış anla
manın, en kiiçıik bir kışkırtmanın bu kini yeniden alevlendirmeye yetece
ğini ve Midan'da olup-biten tatsız ve can sıkıcı karışıklıklar benzeri olay
ları yeniden doğurabileceğini saptamak zonında bırakıyor."

Bu diplomatik rapor, birçok açıdan önemli. Önce Osmanlı İmpara
torluğumda yaşayan bir Hıristiyan'ın, Fransa Konsolosu olarak kullandığı 
dil çarpıcı. Müslüman halk için en ağır sıfatlan kullanıyor. Hemen belir
teyim ki "populace musulmane" Fransız diplomatik raporlarda o yıllar
da çok sık rastlanan bir deyim. Öte yandan raporda birkaç kez vurgulan
dığı gibi, Müsliimanlarda "Avrupalı"ya karşı bir tepki, konsolosun deyi
mi ile bir "kin" söz konusu. O yıllarda başka yörelerde de rastlanan bu ol
gunun altında dinsel nedenler olduğu gibi, en azından bu örnekten çıkar- 
sayabileceğimiz gibi, ekonomik nedenlerde olmalı. Öteden beri arabacı 
ve faytoncuların tramvayla ulaşıma karşı olduğu biliniyor. Şam gibi dö
neminin çok önemli bir ticari merkezinde arabacı ve faytonculann tram
vayı hoşgörüyle karşılamadığı tahmin edilebilir. Nitekim rapordan Tram
vay Şirketine karşı daha önce de gösteriler yapıldığını öğreniyoruz. İşte 
bu nedenle Midan'daki olayı makina kinciliği eylemi olarak aldım. Avru-
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pa tipi taşıma ve ulaşım araçları tepkiyle karşılanıyordu, ilginç başka bir 
nokta Habib Edde'nin "isyancıları" şiddetle cezalandırma kousunda Vali
nin dikkatini çekmesidir. Burada "diplomatın" temsil ettiği ülkenin eko
nomik çıkarlarını koruma görevini yerine getirdiğini saptıyoruz. H. Ed
de'nin bu davranışı anlaşılıyor. Çünkü, İzzet Paşa'nın yardım ve katkıla
rıyla işletme imtiyazı elde eden, kuruluş çalışma ve yapımın bitiminde 7 
Şubat 1907'de faaliyete başlayan Société Anonyme Impériale Ottoma
ne de Tramways et d'Eclairage Electrique de Damas Belçika ve Fran
sa ağırlıklı sermayeli bir şirkettir. İzzet Paşa yardımının karşılığını ortak
lıktan pay ve yürütme kurulunda bir üyelik alarak gördü.

Şubat 1908'de Hudeyde'de
. "1908 Şubat ayında Zaruyik aşireti Kamaran'da sağlık işlerinde Hı

ristiyanların çalıştırılmasını protesto etmek ve onların işten çıkarılmaları
nı sağlamak amacıyla ayaklandılar, Hudeyde'nin ulaşım ve iletişim yolla
rını bu arada telgraf tellerini kestiler." Cidde Konsolosluğu imzalı, 17 
Mart 1908 tarihli ve olayı aktaran rapor şöyle bitiyor: "Suçluların ceza
landırılması için asker gönderilmesine karar verildi." W

Mart 1908'de Uşak'ta
İzmir Konsolosluğunun 21 Mart 1908 tarihli raporuna göre, Uşak'ta 

karışıklıklar çıkmıştır. "Halı üretiminde kullanılmak üzere bir mekanik 
iplik fabrikasının (une filature mécanique) kurulmasından çılgına dönen 
halk, fabrikayı tahrip edip, büyük miktarda pamuğu yağmaladılar." Ra
porda bu karışıklıkların Kaymakamın işbirliği ile gerçekleştirildiğinin 
söylendiği yazılı. "Söylentiye göre Kaymakam çok sayıda Müslüman iş
çinin ekmeğini ellerinden alacak Avrupaî bir sanayinin kurulmasını iste
memektedir." <K))

(S) Bkz: E. Pcclı, Maııııcl des Sociétés Anonymes Fonctionnant en Turquie, 4. bası, İstan
bul, 1908, s. 213 - 2/4. izzet Paşa'nın başka "vurgunlar" yaptığı ve 1908'dc servetinin 50 ve
ya 60 milyon frankı tuttuğu biliniyor. 24 Temmuz 1908 sonrasında (ilkeden "kaçmak" zo
runda kaldı.

(9) FDBA, a.g.k.. Cilt: 141, s. 16.
(10) FDBA, a.j».k., Cilt: 69, s. 22 Rapor Denizli, Salihli ve Kula garnizonlarındaki karışıklıkla

rın, askeri başkaldırı eylemlerinin "bulaşıcı" olduğunu ve sonuçta Çine garnizonundaki as
kerlerin de isyan elliklerini belirtip şöyle sona eriyor: "Çine garnizonu askerleri de Kayma
kamı hapsederek (rehin alarak) gecikmiş-birikmiş ücretlerinin (aylıklarının) ödenmesini is
temişler ve aylıklarının bir kısmı ödendikten sonra Kaymakamı serbest bırakıp, isyana son 
vermişlerdir." 24 Tcııımıız 1908'de "Hürriyetin İlânından" önce bu Kir askeri başkaldırıların 
sayısı oldukça yüksektir. Bunları yakında yayınlanacak başka bir çalışmamda incelediğim 
için ve burada ayrıntısına girmenin konumuzu aşacağı düşüncesiyle şu kadarını belirtmekle 
yetineceğim: Askerlerin ve yine benzer nedenlerle (yani ücretlerin zamanında ödenmemesi, 
terfilerin gecikmesi, terhislerin zamanında yapılmaması, donatım ve yiyecek sıkıntısı, vb.) 
subayların "homurdanmaları", ayaklanmaları aynı yıllardaki vergi ödememe veya kadınların 
kıtlığı protesto etme eylemleriyle birleşince 1907 ve 1908'deki toplumsal hareketliliği kanıt
lıyorlar. Bu hareketliliğin 24Tcmmuz'un gerçekleşmesinde etkisi olduğu yadsınamaz. "Hür
riyetin İlânı" ile kısa sürede her sorunun çözümleneceğini sanıp eylemlerini durduran asker 
ve subayların bir bölümü, hiç bir şeyin değişmediğini görünce bir süre sonra yeniden ayak
landılar. Ancak bu kez karşılarında Genç Türklcrin "sopasını" buldular.
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Hicaz Demiryolu Yapımına Tepkiler

Şam'ı Medine'ye, sahil kentlerini kutsal kentlere bağlamak amacıyla 
inşaatına başlanan Hicaz demiryolu, Mezopotamya, sahil kentleri ve kut
sal kentler arasında kervancılıkla geçinen bedevi kabilelerin sürekli tepki 
ve hücumuna uğramıştır. Hicaz demiryolu Abdülhamid'in çok önem ver
diği bir girişimdi. Hem haca gitmek kolaylaşacak, hem de panislamizm 
için çok güzel bir propaganda aracı elde edilecekti. Ayrıca isyancı Bede
vi ve Arap kabilelerini "sakinleştirmek" için silahlı kuvvet göndermek 
kolaylaşacaktı. Demiryolunun inşaatı için bütün Müslüman ülkelerden 
yardım toplandı. Yeni vergiler kondu. Osmanlı memurlarının aylıkların
dan inşaat için kesinti yapıldı. İnşaatta askerler işçilik yaptılar. Binlerce 
asker ve az sayıda yabancı işçi çalıştırıldı. 1901'de başlayan çalışmalar 1 
Eylül 1908'e dek sürdü. 0 0 Demiryolu yapımı Medine’ye yaklaştıkça aşi
retlerin tepkisi artıyordu. Kervan sanayiini (l'industrie des caravanes) 
yokedeceği ve "özgürlüklerini sınırlayacağından aşiretler her yola başvu
rup yapımı engellemek istediler. Sabotajlar yaptılar, demiryoluyla hacca 
gitmek isteyenleri terorize ettiler, vb. Yetkililer tepkileri durdurmak için 
aşiret ileri gelenleriyle görüşmeler yaptılar. Ancak bir sonuç alınamadı. 
Demiryolunun yarıda bırakılması veya en azından bir süre için durdurul
ması bile söz konusu edildi (’2) Hicaz demiryolunun yabancı sermayeye 
başvurulmadan yapımı Fransa, Almanya, İngiltere vb. devletlerle finans 
çevrelerini özellikle tedirgin etti. Kimi isyanın yabancı ülkelerce kışkır- 
tıldığı iddiaları da var. Fransa diplomatik raporlarında özellikle Almanya 
suçlanıyor.

Arap ve Bedevi aşiretlerin demiryoluna karşı olmaları ekmek kapı
larının kapanma tehlikesidir. Nitekim 12 Mart 1908'de Cidde'den gönde
rilen diplomatik raporda 03) Medine çevresindeki Bedevilerin demiryolu 
inşaatının sürmesi nedeniyle ayaklandıkları yazılıyor. "İleri gelen şeyh
lerden otuzunun tutuklanıp Mekke'ye gönderilmesi üzerine, Bedeviler 
hacılar için gerekli develeri hizmetten alıkoydular. Hac işlerinin durma
ması amacıyla, tutuklanan şeyhler hemen serbest bırakıldılar." 17 Tem
muz 1908 tarihli ve İstanbul'dan gönderilen bir roparda ise şunları oku
yoruz: "İbrahim Paşa isimli bir kiirt şefi, Medine'den öteye Hicaz demir
yolu inşaatının korunmasını 1000 süvarisiyle üstlenmeyi önerdi. Öneri

(11) FDBA'de Hicaz demiryoluna ilişkin çok sayıda belge, rapor ve gazete kupürü bulunuyor. 
Bu konuda o yıllarda yazılmış Fransızca, Almanca ve İngilizce birçok kitap var. Burada 
bunlardan yararlanıp demiryolunun tarihini yazmam söz konusu değil. Sadece kısa bilgi 
vermekle yetineceğim. İyi bir kaynak olarak, döneminin "ünlü diplomalı" Charles Eudcs 
Bonin imzalı, "Le clıcmin de fer dıı Hedjaz" başlıklı oldukça uzun daktilo metni öneririm. 
Bkz: FDBA, a.g.k., Cilt: 325, s. 120 vd, özellikle s. 147-154. C.E. Bonin bu metni Annales 
de (îdojjraplıie'de muhtemelen kısaltarak yayınlamış. Bu rapordan alıntılarla oluşturulan 
bir yazı P.C. imzasıyla ve "L'achevemenl du ehemin de fer du Hedjaz" başlığıyla La 
Depeche Coloniale'da II Aralık 1909'da yayınlandı.

(12) İstanbul Fransa Büyükelçiliğinden gönderilen 22 Haziran 1908 tarihli rapordan. FDBA, 
a.K.k., Cilt: 325, s. 39-40.
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kabul edildi ve İbrahim Paşa adamlarıyla yola çıktı. Şam'da büyük bir 
coşkuyla karşılandı. O'nu ve süvarilerini Hicaz'a götürmek üzere özel 
trenler hazırlandı."(14)

C.E. Bonin daha önce adı geçen raporunda "Ocak 1909" tarihli Da
ily Telegraph'tan aktararak şunları yazıyor: "Kasım 1908'de Bedevilerle 
iiç Türk taburu arasında çarpışma olmuş. Osmanlı askerleri bir kez daha 
geri çekilmek zorunda kalmışlar, 30 ölii ve 40 yaralı ile. Tren garlarının 
hücuma uğradığı, Cuıttaf istasyonu personelinin katledildiği ve bu olayla
rın Medine'ye tren seferlerinin kesilmesine yol açtığı söyleniyor." <15)

Bu tür olayların daha sonra sürdüğünü biliyoruz. Nitekim 16 Nisan 
1909'daCidde'den gönderilen diplomatik raporda O6) Hamdi, Havazin ve 
Beni-Salim aşiretlerinin Ocak ayı sonuna doğru demiryolunu tahrip et
mek ve telgraf hattını kesmek için ayaklandıkları, ancak bir taburla bu 
"eşkiyalara" karşı çarpışan Nasır Paşa'nın onları "dağıttığı" belirtiliyor. 
Tahrip edilen yerlerde, hacılar yollarına, karadan ve bulurlarsa develerle 
devam ediyorlardı.

Örnekler çoğaltılabilir. Burada ilgi çeken olgu, sanayi işçisi olmayan, 
işçi tanımına pek uymayan Bedevi ve Arap aşiretlerinden kervancılıkla ge
çinen, yani insan ve mal taşımı ile geçimlerini elde eden insanların gelir 
kaynaklarının tehlikeye düşmesi karşısında gösterdikleri tepkidir.

Demiryolu yapımından önce hacılar Şam'dan Medine'ye gitmek için 
at veya deve kiralamak zorundaydılar. Böyle bir yolculuk sıradan bir hacı
ya 50 Osmanlı Lirasına mal oluyordu. Kervancılık birçok kişiyi, bu arada 
örneğin yukarıda adı geçen İzzet Paşa'nın babasını, servet sahibi yapmıştı 
Demiryolu ve tren işte bu servet sahiplerini ve yanlarında çalışanların "ek
meğini" tehdit ediyordu. Şam-Medine arası trenle gidiş dönüş sadece 4 Os- 
manlı Lirası, yani karayoluyla gitmekten on iki kez daha ucuzdu. Zaman
dan kazanımı ve daha az zahmetli olmasını da eklersek tren yolculuğunun 
kervancılığı yıkacağı açıktı. Kervancılıkla geçinenlerin rekabet olanağı 
yoktu. Demiryolunu tahrip etmek, istasyonlara saldırmak ve görevlileri öl
dürmekle gözdağı vermek ve böylece "işlerinin" biraz daha sürmesini sağ
lamak, en azından olası "yıkımı" geciktirmek istiyorlardı. Bütün engelle
melere karşın Şam-Medine arasındaki 1481 km.lik demiryolu yaklaşık 4 
milyon Osmanlı Lirası gibi dönemi için çok az bir maliyetle tamamlandı. 
Bedevi ve Arap aşiretlerin tahrip eylemleri daha sonra da sürdü.

1908'de Cidde'de

C.E. Bonin'in raporunda (l7) Cidde'de "Tiirkler tarafından yapılan su 
kemerinin sarnıç sahiplerince tahrip edildiğini" okuyoruz. Rapor 31 Mart

(14) a.g.k.. Cilt: 83, s. 52-53.
(15) a.g.k., Cilt: 325, s. 149.
(16) a.g.k., Cilt: 325, s. 125.
(17) a.g.k., Cilt: 325. s. 160.
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1919 tarihli olmakla birlikte 1908playlarını toplu biçimde verdiği için bu 
tahrip olayının 1908'de yapıldığını söylemek yanlış olmaz.

Osmanlı împaratorluğu'nda makina kırıcılığı eylemlerinin burada sı
raladıklarımla sınırlı olmadıklarını ve yeni araştırmalar sonucunda başka 
olaylar saptanabileceğini sanıyorum. Bununla birlikte Osmanlı împara
torluğu'nda İngiltere türü büyük, yoğun ve kitlesel eylemler düzenlenme
diği kesin. Bunun nedeni herhalde Osmanlı sanayinin sınırlan ve geliş- 
memişliği olmalı. Ama mutlaka başka nedenleri de vardır. Ve bunlann 
saptanması başka çalışmalan gerektiriyor.

İncelediğimiz kimi olayda yerel yöneticilerin, örneğin bir Kaymaka
mın, eylemcilerle işbirliği içinde olduğunu gördük. Bu Osmanlı paterna- 
lizmi ile ilgili olmalı.

Sanayi devrimini yaşayan ülkelerde makina kmcılığına daha çok do
kuma işkolunda rastlanıyor ve eylemlerin kentsel niteliği dikkat çekiyor. 
Burada inceleme olanağı bulduğumuz eylemlerde dokuma işkolu yanında 
demiryolu inşaat ve ulaşımı başta geliyor. Bu Osmanlı İmparatorluğumun 
kendine özgü koşullarına bağlı olmalı. Bu arada işten çıkarma (1873'te 
Haydarpaşa-lzmit demiryolu inşaatında) sonucunda tahrip eylemlerine 
başvurulduğunu da gördük.

Bu tür eylemlerde dikkati çeken bir başka nokta örgüt yokluğudur' 
Herhangi bir biçimde işçi dernek, birlik vb. örgütlere rastlamıyoruz. An
cak makina kırıcılığının bir eylem biçimi olarak değişik kentlerde kulla
nıldığını saptıyoruz. Bu arada Hicaz demiryolu inşaatı ve ulaşımı örne
ğinde Arap yarımadasında makina kırıcılığının bir mücadele biçimi ola
rak belli bir süre için yerleştiğini görüyoruz. Ancak uzun sürede bu tür 
eylemlerin kalıcı olmadığını, zamanla yerini grev, gösteri, yürüyüş vb. 
eylemlerin aldığını biliyoruz.
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ULUSLARARASI SENDİKAL ÖRGÜTLER

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI *

Prof. Dr. Cahit Talas'a armağan olarak hazırlanan bu yayına bir yazı 
ile katılmam sözkonusu olduğunda, yazacağım yazının konusunu seçmek 
benim için zor olmadı. Kuşkusuz, konunun değerli hocamızın katkıda bu
lunduğu alanlarla ilgili olması veya yapıtlarıyla zenginleştirdiği konular 
çerçevesine girmesi gerekiyordu. Bu nedenle, akla gelebilecek çok konu 
bulunabilirdi ve bunlar arasından birini seçmek kolay olmayabilirdi.

Ancak benim seçtiğim konunun, hocanın Türkiye'nin sosyal politika 
hayatına sağladığı unutulmaz kazanımlar içinde özel bir yeri var. Seçti
ğim konu, hocanın hizmetleri arasında çok önemli bir yer tutmasına kar
şın, az bilinen veya en azından çok bilinmeyen bir tanesi ile ilgili bulu
nuyor. Konunun seçiminde, bu özelliği, belirleyici bir unsur oluşturdu.

Türkiye sendikacılık hareketinin uluslararası sendika hareketi ile or
ganik bağlantı içine girebilmesi, Talaş Hoca'nm katkılarıyla olmuştur. 
Türkiye sendikacılık hareketinin uluslararası ilişki kurabilmesi, 1947 ta
rihli ilk sendikalar kanununa göre (12 Eylül sonrası düzenlemelerin ürü
nü olan yürürlükteki mevzuatta olduğu gibi) bakanlar kurulunun ön mü- 
sadesine bağlı kılınmıştı. Bu ön miisade sistemi dolayısıyla Türkiye sen
dikacılık hareketi uluslararası sendikal dayanışmanın olumlu sonuçların
dan yeterince yararlanamadı. Türk-tş, kurulmuş olduğu 1952 yılından iti
baren, sürekli olarak ICFTU (Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfe
derasyonuma üye olma talebini yinelemiş olmasına karşın, hükümetten 
gereken izni sağlayamamıştır. Türk-İş’in bu talebinin olumlu bir biçimde 
yanıtlanması 27 Mayısı izleyen ilk günlerde ve 27 Mayıs hükümetinin al
mış okluğu ilk kararlardan biri ile mümkün olmuştur. Hatırlanacağı üze
re, 27 Mayıs hükümetinde konu ile doğrudan ilgili olan Çalışma Bakanlı
ğının başında Prof. Dr. Cahit Talaş bulunuyordu.

(*) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi.
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Herhangi bir ulusal sendikacılık hareketinin gelişiminde ve mücade
lesini etkin bir biçimde sürdürebilmesinde uluslararası sendikal dayanış
manın önemini görmezlikten gelmek elbette ki mümkün değildir. İlave 
olarak belirtmek gerekir ki Türkiye sendikacılık hareketi, tarihsel konu
mundan kaynaklanan bazı özellikleri nedeniyle uluslararası alandan ge
len etkilere, özellikle Batı ülkelerinde gözlemlenen sendikacılık hareket
lerine kıyasla çok daha belirgin bir biçimde açık olmuş ve doğuş ve geli
şim sürecinin belirlenmesinde bu etkilerin rolü, diğer belirleyici unsurlar
la mukayese edildiğinde oldukça açık ve ağırlıklı bir biçimde kendisini 
göstermiştir. 0)

Dolayısıyla, uluslararası sendikal örgütler konusunun bu yayın çer
çevesinde incelenmesi, Türkiye sendikacılık hareketi açısından olağanüs
tü önem taşıyan ve Prof. Dr. Talas'ın katkılarıyla önemli bir ivme kazan
mış olan bazı gelişmelerin kaynaklan üzerinde aydınlatıcı bazı açıklama
lar getirebilir.

ULUSLARARASI SENDİKAL ÖRGÜTLENMEDE 
İLK ADIMLAR

Uluslararası sendikal örgütlenmenin ilk adımları olarak nitelendir
memiz gereken bazı olgular, öyle görünüyor ki çeşitli ülkelerde örgütlü 
işçi hareketinin ilk defa doğuşuyla çağdaş bazı gelişmeler niteliğiyle be
lirmişlerdir. Bu bağlamda, Lion’lu işçilerin İngiliz işçilerine hitaben 27 
Mayıs 1832 tarihinde L'Echo de la Fabrique (Fabrikanın Sesi)'de yayın- 
ladıklan çağrı, uluslararası dayanışma girişimlerinin ilk örneği sayılabi
lir. Bunu 1834'te Mazzini'nin öncülüğünde gerçekleşen Jeune Europe 
(Genç Avrupa) hareketi izledi. Ardından, 1846'da Çartist hareketin katılı
mıyla Londra'da kurulmuş olan Fraternal Dcmocrats (Kardeş Demok
ratlar) derneğinin, Belçika'da uluslararası bir örgüt niteliğiyle kurulmuş 
olan ve K. Marx'in başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş olduğu Asso
ciation Démocratique (Demokratik Dernek) ile ilişkilerine tanık olundu. 
Nihayet, çoğunluğu Fransız, İngiliz, PolonyalI ve Alman işçi hareketinin 
temsilcilerinden oluşan bir topluluk tarafından 1856'da kurulan Interna
tional Association (Uluslararası Dernek), bu konuda önemli bir dönüm 
noktası oluşturan Uluslararası İşçi Derneği'nin oluşumuna önemli katkı
lar sağlamıştır.

I. Enternasyonal olarak da anılan Uluslararası İşçi Derneği, 29 
Eylül 1864'te Londra'da Fransız ve İngiliz işçilerinin temsilcilerinin ön
cülüğünde kurulmuştur. Fransız ve İngiliz işçilerinin bu amaçla bir araya 
gelmelerinde kuruluştan iki yıl önce Londra'da düzenlenen bir uluslarara
sı fuara bazı Fransız işçilerinin katılmasıyla başlayan ilişkiler, ciddi so
nuçları görülecek olan bir vesile teşkil etmiştir.

(1) Bu konuda bkz: A. Işıklı, 'Türkiye'de işçi Hareketinin Batı işçi Hareketi Karşısında üzgün
lüğü", 11. Tez, No: 5, Şubat 1987, s. 10-31.

(2) Annie Kriegel, Les internationales ouvrières, PUF, Paris, 1966, s. 9.

294



Başlangıçta yalnızca Fransız ve İngiliz işçi hareketinin temsilcilerin
den oluşan I. Enternasyonal, zamanla İsviçre, Almanya, Belçika, Avus
turya, İtalya, İspanya ve A.B.D. gibi ülkelerden gelen temsilcileri de kap
sayan geniş bir üyelik yapısı kazandı. O tarihlerde henüz işçi hareketi hiç 
bir ülkede kayda değer politik örgütler oluşturamamış oldukları için, I. 
Enternasyonal esas olarak sendikalararası örgütlenme niteliği taşımıştır.

Hareketin bu yapısal özelliğine karşın, başlangıcından itibaren siya
sal ve ideolojik açıdan Marx'dan geniş ölçüde etkilenmiştir. Marx'ın etki
leri bir süre fiilen genel sekreterliğini üstlenmiş olduğu Enternasyonalin 
genel konseyi bünyesinde kendisini göstermiştir. Ancak, Marksizmin bu 
egemenliğine karşı muhalefet de eksik değildir. Önce Proudhon'un izleyi
cileri, daha sonra onların bir devamı olarak beliren Bakunin'in öncülü
ğündeki anarşistler Marksizme karşı I. Enternasyonal bünyesinde aman
sız bir kavga sürdürmüşlerdir. Bu şekilde kutuplaşan taraflar arasındaki 
çatışma konumlarının, esas olarak, işçi sınıfının siyasal parti olarak örgü- 
lenmesi gereğine ilişkin değişik görüşlerden kaynaklandığı görülür. 
Marx'ın siyasal parti ve siyasal mücadele yanlısı görüşlerine karşı, Proud
hon'un yandaşları ve izleyicisi olan anarşistler, "anti-otoriter" sendikal ör
gütlenme modeliyle karşı çıkmışlar ve genel grevi tek mücadele aracı 
olarak görme yolundaki tezler ilk defa Enternasyonal bünyesinde biçim
lenmeye başlamıştır. ^

Enternasyonal bünyesinde başlayan ve bitip tükenmek bilmeyen bu 
çekişmeler örgütün dağılmasında ve silinmesinde başlıca rolü oynamıştır. 
Önce, 1872'de, Bakunin ve yandaşlan örgütten ihraç edilmişler; ardın
dan, örgütün genel merkezi Avrupa'daki çekişmelerden uzak kalınması 
amacıyla A.B.D.'ye nakledilmiş; ancak, burada da örgütün ömrü 1876 yı
lına kadar sürdüriilebilmiştir. I. Enternasyonal'den ihraç edilen anarşist
lerin kurduğu "anti-otoriteryan" enternasyonal de bundan bir yıl sonra 
dağılmıştır.

I. Enternasyonali devam ettirmek amacıyla kurulmuş olan başka 
bazı uluslararası örgütler de vardır. 1889'da Paris'de kurulmuş ve Birinci 
Dünya Savaşı'na kadar yaşayabilmiş olan II. Enternasyonal, Bolşevik 
devriminden sonra kurulmuş olan III. Enternasyonal (Komintern), 
Troçkistlerin kurduğu IV. Enternasyonal ve II. Dünya Savaşından sonra 
kurulmuş olup halen varlığını sürdürmekte olan Sosyalist Enternasyo
nal bu çerçevede sıralanabilir. Ancak, bu örgütlerin, geniş ölçüde, sendi
kalara dayalı bazı siyasal partilerin katılımıyla yapılanmış olmalarına 
karşın, bilinen anlamda sendikalararası örgütlenme niteliği taşıdıkları 
söylenemez. Başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünyanın çeşitli yö
relerinde işçi sınıfının siyasi parti biçiminde yapılanmasına paralel olarak 
uluslararası birlik ve dayanışmayı sağlama çabalarında bazı siyasal parti
ler arasında gerçekleştirilmiş olan bu tür örgütlenmeler belli bir ağırlık

(3) I. Enlcrnasyonal'daki görüş ayrılıkları için bk/.: A. Işıklı, Sendikacılık ve Siyaset, 3. Baskı, 
Birikim Yay., İstanbul, 1979, s. 250-255,288-300.

295



kazanmaya başlamıştır. Ancak, bu tür örgütlerin dışında, salt sendikal ni
telikteki örgütlerin katılımıyla yapılanmış olan çeşitli uluslararası örgüt
ler de kurulmuştur ve bunlar çeşitli evrimler yaşayarak, bazen kesintilere 
veya dağılmalara uğrayarak ve fakat giderek önem kazanmak suretiyle 
varlıklarını günümüzde de sürdürmektedirler.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÖNEMDE 
ULUSLARARASI SENDİKAL ÖRGÜTLER

Ulusal düzeydeki ilk sendikalaşma girişimlerinde olduğu gibi ulusla
rarası düzeyde de ilk sendikal örgütler meslek esasına dayalı olarak ku
ruldular. Daha sonra geniş ölçüde ulusal düzeydeki işkolu sendikalarının- 
birleşmesinden meydana gelen uluslararası örgütler haline dönüşen bu tür 
kuruluşlar günümüzde de uluslararası meslek sekreterlikleri (I.T.S.) 
adı altında varlıklarım sürdürmektedirler:

I. Dünya Savaşı öncesi dönemde kurulmuş olan bu tür örgütlerin ku
rulu oldukları meslek kollan kuruluş tarihlerinin sırasına göre şöyle belir
lenmektedir:

Tütün (1889); ardından şapkacılık, ve dizgi işçileri; eldiven ya
pımcıları (1892); deri yapım işçileri, baskı işçileri (1896); biçkiciler 
(1897); değirmenciler (1898); ressamlar (1904); madenciler (1890); 
metal işçileri (1891); demiryol işçileri (1893); tekstil işçileri (1894); 
ulaştırma işçileri (1898); yapım işçileri (1910). Böylece uluslararası dü
zeyde meslek veya işkolu esasına göre kurulmuş sendikal örgütlerin sa
yısı 28'e ulaşmıştı ve bunlardan 24 tanesinin merkezi Almanya’da bulu
nuyordu. W

Uluslararası düzeyde aynı meslek veya işkolu düzeyinde kurulmuş 
olan işkolu federasyonlarının başlıca amacı çeşitli ülkelerin işçileri ara
sında özellikle grev durumunda dayanışma sağlama biçiminde belirmek
teydi. Böyle bir dayanışma bilincinin doğmasında, o dönemde, bir ülkede 
başlayan bir grevi etkisizleştirmek için komşu ülkelerden işçi getirme ve
ya gelen işçilerden yararlanma yolundaki uygulamalara karşı koyma ge
reksinimi önemli bir rol oynamıştır.

İsveç, Norveç ve Danimarka işçi konfederasyonlarının oluşturduğu 
Ortak İşçi Kongresi ile işbirliği içinde ve ayrıca Almanya, Finlandiya, 
İngiltere ve Belçika'da kumlu ulusal düzeydeki sendika merkezlerinin 
katılımıyla 1901 yılında Kopenhag'da toplanan bir konferans, meslek 
veya işkolu federasyonu biçiminde başlamış olan uluslararası sendikal 
örgütlenme girişimlerinin ulusal sendika merkezlerinin birleşmesi 
aşamasına vardıran önemli bir adım teşkil etti. Ertesi yıl Stuttgart'da 
toplanan bir diğer konferans, bu yolla kurulmuş olan uluslararası 
örgütlenmenin sekreterliğini yürütme görevini Alman işçi

(4) Gcorgcs Lcfranc, Le syndicalisme dans le moruk-, PUF, Paris, 1961, s. 36.
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konfederasyonuna verdi. Böylece kurulmuş olan uluslararası örgütün 
adı, Ulusal Sendika Merkezleri Uluslararası Merkez Bürosu olarak 
belirlendi. Örgütün adı daha sonra, 1913 tarihinde, Uluslararası İşçi 
Sendikaları Federasyonu (I.F.T.U.) olarak değiştirildi. Örgüt, 
başlangıçta kısaca Uluslararası Sendika Sekreterliği olarak da 
anılmaktaydı.

1904 yılında toplam 2.333.261 üyesi bulunan Uluslararası Sendika 
Sekreterliği, 1913 yılında Uluslararası İşçi Sendikaları Federasyonu 
adını aldığı vakit bu sayı, 7.400.000'e çıknııştı. 1914 yılında örgüte/başta 
Almanya, A.B.D., İngiltere, Avusturya, İtalya, Fransa... olmak üzere 19 
Batılı ülkenin ulusal sendika merkezleri katılmıştı.

Uluslararası Sendika Sekreterliği'nin amaçlan belirlenirken çeşitli 
ülkelerin ulusal sendika merkezlerinin karşılıklı olarak biribirlerine tanı
tılması görevine önemli bir yer tanınmıştı. Ancak, tahmin edileceği üze
re, uluslararası dayanışma çabalarının ilk örneklerinden birini teşkil eden 
bu örgütün kayda değer bir dinamizm gösterdiğini ve önemli katkılar 
sağladığını söylemek mümkün değildir. O kadar ki bu dönemin belli baş
lı gözlemcilerinin üzerinde birleştikleri bu yöndeki yargılar, sözkonusu 
örgütün "uluslararası posta kutusu"ndan ibaret olduğunu söylemek nokta
sına dahi vardınlabilmiştir.

Bu arada, örgüt içinde başlangıcından itibaren kendisini hissettiren 
sendikal anlayış farklılıklarının, bazı bakımlardan örgütün gücünü 
zayıflatıcı sonuçlar doğurduğu da gözlemlenmiştir. O dönemde çatışma 
halinde olan ve bu çatışmalarını örgüt içinde de sürdürmekte olan 
başlıca üç akım bulunuyordu: Alman sendikalarının öncülüğünü yaptığı 
ve Avusturya, İskandinav, Belçika, Hollanda ve İsviçre sendikalannın 
dahil olduğu sosyalist çizgi mensupları; Amerikan ve İngiliz sendikala- 
nnın tenısil ettikleri reformcu-muhafazakâr "trade unionist" akım; 
Fransa, İtalya ve İspanya ile sınırlı bir canlılık gösteren anarko-sendi- 
kalistler. O)

Bu noktada belirtilmesi gerekir ki Uluslararası Sendika Federasyo- 
nu'nun gelişimine karşı indirilen asıl can alıcı darbe I. Dünya Savaşı'nın 
patlak vermesiyle ortaya çıktı. Muhasım devletler arasındaki uçurum, bu 
ülkelerden kaynaklanan sendika hareketleri arasındaki ilişkileri yoka in
diren boyutlara vardı. Sonuçta, savaş boyunca Federasyon'un varlığı da 
fiilen ve esas olarak kâğıt üzerinde sürebilmiştir.

(5) Losovski, Le mouvement syndical international, avant, pendant et après la guerre; Ge
orges Lefrunc, Les expériences syndicales internationales, Des origines à nos jours. Au
bier, Paris, 1952, s. 16-17.

(6) Aynı eser, s. 13.
(7) Değişik sendikacılık akımları için bkz: A. Işıklı, age., değişik yer.
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İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASI DÖNEMDE 
ULUSLARARASI SENDİKAL ÖRGÜTLER

Uluslararası sendikal örgütlenme açısından iki Dünya Savaşı arasın
da geçen dönem, belli bir canlanma getirdi. Fakat aynı zamanda bu dö
nemde uluslararası sendikal örgütlenmede bölünmelere tanık olundu. 
Uluslararası sendikal örgütlenme çabalan, başlıca üç ayn merkez çevre
sinde odaklaşan bir kutuplaşma gösterdi. Bu kutuplaşmayı, sözkonusu 
dönemde kurulmuş olan önde gelen üç uluslararası sendikal örgütün evri
mine bağlı olarak gözlemlemek olasıdır.

Uluslararası İşçi Sendikaları Federasyonu (UİSF-IFTU)

Uluslararası Sendika Sekreterliği’nin Uluslararası İşçi Sendika
ları Federasyonu adını almasından bir yıl sonra savaş patlak verdi. Sa
vaş muhasım devletlerin sendikaları arasında kopukluğa yolaçmakla bir
likte, müttefik devletlerin sendikaları arasında belli bazı yakınlaşmalara 
da ortam hazırladı. Bu çerçevede uluslararası sendikal dayanışma ve iş
birliği girişimleri sürekli olarak gündemde kalabilmiştir.

Amerikan İş Federasyonu (AFL)'nıın 1914'te toplanan kongresin
de gelecekte barış anlaşmasının imzalanacağı aynı yerde ve aynı tarihte 
toplanacak bir uluslararası işçi kongresinde uluslararası sendikal birliğin 
temellerinin atılması kararı alındı. 1915'te Londra'da toplanan Fransız ve 
İngiliz sendikaları, AFL'nin bu kararının içerdiği çağnya olumlu yanıt 
verdiler.

Bu eğilim doğrultusunda 1916'da Leeds'de toplanan bir konferans, 
İngiliz, Fransız, Belçika ve İtalyan işçi hareketinin temsilcilerini biraraya 
getirdi. Ardından 1917'de Bern'de toplanan bir diğer uluslararası sendikal - 
konferansda Leeds konferansının devamı niteliğinde gerçekleşti ve aynca 
benimsenen bazı ilke ve taleplerin gelecekteki banş anlaşmasının hüküm
leri arasında yer alması için çalışılması karar altına alındı. Bunlar arasın
da başlıcalan şöyle özetlenebilir: Kurulacak olan Uluslararası Çalışma 
Bürosu bünyesinde Uluslararası Sendika örgütünün temsilinin sağlanma
sı; işçi haklarının korunması amacıyla akit devletler arasında düzenli 
kongreler toplanması... Savaşın bitiminde Şubat 1917'de Bern'de ikinci 
bir uluslararası sendika konferansı toplandı. İkinci Bern konferansında 
alınan kararlar arasında Uluslararası İşçi Sendikaları Federasyonu'nun 
yeniden kurulmasını sağlama amacıyla aynı yıl bir başka konferans daha 
toplanması kararlaştırıldı. Bu amaçla Temmuz 1919'da Amsterdam'da 
toplanan konferansda UİSF'nin yeniden kurulması gerçekleştirildi.

UİSF, Amsterdam konferansında yeniden vücut kazanmış olduğu için 
Amsterdam Enternasyonali olarak da anılır. Konferansda aynca Alman 
sendika hareketinin temsilcilerinin savaşla ilgili sorumluluklarından dolayı 
özür dileme niteliğindeki açıklamalarına da gündeminde yer vermiştir.
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UİSF'nin tüzüğünün 8.inci maddesinde amaçlan belirlenirken şu 
noktalar vurgulanmıştır: işçi sınıfının uluslararası birliğinin sağlanması; 
ulusal ve uluslararası sendika hareketlerinin geliştirilmesi; uluslararası iş 
mevzuatının geliştirilmesi; işçi eğitimi çabalarının teşviki; savaş tehlike
sinin önlenmesi; gericiliğe karşı mücadele...

Versay anlaşmasının XIII. maddesi uyarınca 28 Haziran 1919 tari
hinde Milletler Cemiyeti'ne bağlı olarak varlık kazanan Uluslararası Ça
lışma Örgütü (ILO), UİSF'nin amaç ve etkinlikleri çerçevesinde önemli 
bir yer tutmuştur. Her ne kadar uluslararası işçi hareketi bünyesinde Bern 
konferansından itibaren uyanmaya başlamış olan ve üye devletlerin ege
menlik haklarının üstüne çıkan yetkilerle donanmış uluslararası düzeyde 
bir"işçi parlamentosu" özlem ve hayalinin IL O ’nun kuruluşuyla gerçek
leştiğini söylemek mümkün değilse de uluslararası işçi hareketinin bu ör
güt bünyesinde kazanmış olduğu etkinlik, önemli ölçüde canlılık kazan
masına yardımcı olmuştur.

Ancak, uluslararası sendika hareketi ve genel olarak sendikacılık, 
1932'de nazizmin tırmanışa geçişiyle birlikte gerilemeye başlamıştır. Oy
sa bu tarihe kadar, uluslararası sendika hareketi, savaş tehlikesinin önlen
mesinde ve İtalya,İspanya ve Macaristan gibi bazı ülkelerde iktidara ge
çebilmiş olan diktatörlük rejimlerini geriletmekte yeterli bir güvence kay
nağı olarak görülebiliyordu.

Kuşkusuz, uluslararası sendika hareketinin karşılaştığı engeller na
zizmden ibaret değildi. Daha önce, 1929'da, özellikle ABD’de varlığı de
rinden hissedilen ekonomik kriz, İngiltere'de 1926 genel grev yenilgisi... 
İlgili ülkelerin sendika hareketlerine ağır darbeler indiren, dolayısıyla 
uluslararası sendikacılık hareketini gerileten sonuçlar doğurmuştu. Hit- 
ler'in 1932'de seçimi kazanmasıyla ivme kazanan yükselişinin Alman 
sendika hareketi açısından doğurduğu sonuçlar, uluslararası işçi hareketi
ni de derinden sarsan yansımalar uyandırdı.

Oysa, I. Dünya Savaşı sonrasında Alman sendika hareketinin kazan
maya başladığı canlılık, UİSF'nin genel merkezinin 1930'da Amster- 
dam'dan Berlin'e taşınması kararına yolaçacak kadar umut verici düzeyde 
bir gelişme olarak karşılanmaktaydı. Ne var ki üç yıl sonra 1933'te örgü
tün genel merkezini bu defa da Berlin'den Paris'e nakletme zorıınluğu 
doğdu. Zira, iktidarı eleştiren Hitler'in ilk yaptığı işlerden biri, sendikala
ra uzunca bir süre için tümüyle yokolmalan sonucunu doğuracak ağır bir 
darbe indinnek olmuştur.

1920'de 22 milyonu aşan UİSF'nin üye sayısı hızla düşmüştür. UİSF,
II. Dünya Savaşı öncesinde, 1936'da 25 ulusal merkezden toplam 7.495.000 
işçiyi barındıran 27 tane uluslararası meslek veya işkolu düzeyinde kurul
muş örgütün biraraya gelmesinden oluşuyordu. Bu örgütlerin dokuzunun 
merkezi Hollanda'da, beşinin İsviçre'de, dördünün Fransa'da, üçünün İngil
tere'de, birer tanesinin de Belçika ve Çekoslavakya'da bulunuyordu. Alman
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sendikalarının silinmesinden doğan biiyükboşluğa karşın, 1936'yı izleyen 
birkaç yıl içinde Norveç ve Meksika'dan ulusal sendika merkezleri UİSF'ye 
katıldılar. Ayrıca, bu dönemde 3.200.000 üyeye sahip Amerikan İş Fede
rasyonu (AFL)'nun USF'ye katılması önemli bir gelişme teşkil etmiştir.

Kuşkusuz, UİSF'nin gelişimine en büyük ve öldürücü darbe II. Dün
ya Savaşı'nın patlak vermesiyle ortaya çıktı. 11 Temmuz 1936'da Lond
ra'da toplanan kongre, UİSF'nin savaş öncesindeki son kongresi oldu. Sa
vaş sonrasında 13 Aralık 1945'te toplanan kongresinde ise UİSF'nin feshi 
karan alındı.

Uluslararası Hıristiyan İşçi Sendikaları Federasyonu 
(UHİSF-IFCTU)

Hıristiyan sendikacılık hareketinin doğmasında papalığın, belirleyici 
bir unsur haline gelmiş olan sınıf mücadelesi ortamına yabancı kalmama 
kaygusunun önemli bir yer tuttuğu görülür. Papalık, sosyal konulara olan 
ilgisini belli aralıklarla yayınladığı encyclique denilen mesajlarla ortaya 
koymuştur. Bunlar arasında, Papa Léon XIII tarafından 1891'de yayınlan
mış olan Rerum Novarum, işçiler için adil ücret ve ailelerinin özgürlüğü 
için yedi maddi olanak talep etmiş ve getirdiği yaklaşımla Hıristiyanlığın 
sosyal doktrininde önemli bir dönüm noktası teşkil etmiştir. (9)

Çeşitli ülkelerde I. Dünya Savaşı öncesinde kurulmaya başlayan ve 
fakat esas olarak savaş sonrasında varlıkları belirginleşen Hıristiyan sen
dika örgütleri üzerinde papalığın öğretilerinin izlerini görmek mümkün
dür. Bu etki, Fransa gibi katolikliğin egemen olduğu ülkelerdeki Hıristi
yan sendika örgütlerinde açık bir biçimde ifadesini bulmuş (10> olmakla 
birlikte, Uluslararası Hıristiyan İşçi Sendikaları Federasyonu'nun il
keleri belirlenirken katolik olmayan Hıristiyan unsurlan tahrik etmemek 
için papalık mesajlarına açıkça atıfda bulunmaktan kaçınılmıştır.

Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Rusya, İtalya, İsveç ve İs
viçre Hıristiyan sendikacılığın doğuşuna en önce sahne olmuş ülkelerdir. 
Bu ülkelerde kurulan Hıristiyan sendika merkezleri, eylemlerine uluslara
rası alanda birlik kazandırmak amacıyla 5 Ağustos 1908'de Ziirih'de bira- 
raya gelerek Uluslararası (Hıristiyan) Sendika Sekreterliği'ni kurdular. 
Bunlardan -Bolşevik devrimi sonucunda kapatılan Rusya'daki hariç- se
kizi aralanna Çekoslavak ve Fransız Hıristiyan İşçi Sendikalan Konfede
rasyonu (CFTC)'nu alarak 15-19 Haziran 1920'de La Haye'de düzenle
dikleri kongrede Uluslararası Hıristiyan İşçi Sendikaları Federasyo- 
nu'nu kurdular. 0*) O tarihte Hıristiyan sendikacılığı esas olarak Avrupa

(8) Lcfranc, Les expériences..., s. 34-35.
(9) Thomas Suavct, Dictionnaire économique et sociale. Les éditions ouvrières, Paris, 1962.

(10) Georges Lcfranc, Le syndicalisme en France, PUF, Paris, 1966, s. 52.
(11) Lewis 1. Lorwin, The International Labor Movement, Harpcrs and Brothers Publishers, 

New York, 1953, s. 156.
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sınırları içinde belli bir gelişim göstermişti ve La Haye kongresine deği
şik 10 Avrupa ülkesinden katılan sendika merkezlerinin toplam üye sayı
sı 3,5 milyona yakındı. (,2>

1929 yılına gelindiğinde Hıristiyan sendikacılık Avrupa kıtası dı
şında Kanada'ya ve birkaç Güney Amerika ülkesine yayılmış bulunu
yordu. Öte yandan, Avrupa içindeki gelişmesi de devam etmiş, Polonya 
ve Yugoslavya'da da Hıristiyan sendikalar kurulmaya başlamıştır. Buna 
karşılık, A.B.D.’de ve İngiltere'de Hıristiyan sendikacılık akımı önemli 
bir varlık gösterememiştir. Hıristiyan sendikalar kuruldukları ülkelerin 
çoğunda katolik ve protestan akımlan birlikte temsil etmişlerdir. Hol
landa ve İsviçre'de katolik ve protestan olarak iki ayrı örgüt kurulmuş
tur. (13>

Hıristiyan sendikalar, teorik planda özel mülkiyete ve rekabete de 
karşı olmuşlarsa da, esas olarak sosyalist sendikal akımlara bir alternatif 
niteliğiyle ortaya çıkmışlardır. Dolayısıyla, sosyalist eğilimlerin egemen
lik kazanmadığı ülkelerde Hıristiyan sendikacılığının önemli varlık ne
denlerinden biri mevcut olmamıştır denilebilir. Aslında, genel olarak Hı
ristiyan sendikalar, varlık kazandıkları her ülkede azınlık sendikaları ola
rak kalmışlardır. Etkinlikleri belli yörelerle ve meslek kategorileriyle sı
nırlı kalmıştır. <14)

Kuşkusuz, böylesine sınırlı etkinliğe sahip ulusal oluşumlara dayalı 
bir uluslararası örgüt olarak UHİSF'nin de ağırlığı fazla bir önem kaza
namamıştır. Bununla birlikte, ILO bünyesinde UİSF'nin yanı sıra 
UHİSF de belli ölçüde temsil olanağı bulabilmiştir.

Hıristiyanlığın başka bazı temsilcileri gibi Hıristiyan sendikaların 
da faşizmin yükselişini kolaylaştırıcı bazı tutumlarına yer yer tanık 
olunmuştur. Bununla birlikte, faşizmin ve nazizmin egemenlik kurduğu 
tüm ülkelerde sendikalara karşı uyguladığı, baskı altında tutma ve ez
me politikasının sonuçlarından Hıristiyan sendikalar da kurtulamamış
lardır. Bu nedenledir ki Fransa'da olduğu gibi direniş hareketlerine Hı
ristiyan sendikacılık akımına mensup unsurların da katıldıkları görül
müştür. (15)

Ancak UIIİSF'nin asıl misyonu, önceleri UİSF bünyesinde ağırlık 
kazanan sosyalist eğilimli sendikacılık akımlarına karşı bir güç 
oluşturma biçiminde yoğunlaşmıştır. Daha sonra bu misyon, 
komünizmin damgasını açıkça taşıyan bir örgüt olarak varlık kazanan 
Kızıl İşçi Sendikalar Enternasyonalime muhalefet etme işleviyle 
katmerlenmiştir.

(12) Lcfranc, Les expériences..., s. 40.
(13) Lorwin, age., s. 325.
(14) Lcfranc, age., s. 50.
(15) Pierre Delon, Le syndicalisme chrétien en France, Editions sociales, Paris 1965.
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Kızıl İşçi Sendikaları Enternasyonali (KİSE-RILU)
1917 Devrimi'nin sonucunda Sovyet devletinin kurulması, uluslara

rası sendikacılık hareketini de etkileyen sonuçlar doğurdu. Özellikle 
1919'da kurulan III. Enternasyonal (Komintern) Sovyetlerin Dünya sen
dikacılık hareketini etkilemede aktif bir konuma girmelerinde yararlan
dıkları önemli bir araç olarak işlev gördü.

III. Enternasyonalin sendikal stratejisinin belirlenmesinde Lenin'iıı 
başlıca etki ve esin kaynağı olduğu tahmin edilebilir. <16) Lenin'in sendi
kalara ilişkin görüşleri, başlıca iki yapıtında anahatlan ile ortaya konul
muştur. Lenin 1902'de yazdığı "Ne Yapmalı?" da işçi sınıfının kendili
ğinden sosyalist bilince erişemeyeceği tezini ortaya koyar. Bu konuda 
başlıca sorumluluk sosyalist aydınlara düşmektedir. Bu bağlamda sendi
kaların bir okul veya bir pota gibi işlev görmesinin düşünüldüğü söylene
bilir. İşçiler bu okulda sosyalizmi öğrenecekler veya bu potada aynı bi
linç içinde eriyip bütünleşeceklerdir.

Öte yandan, Lenin, 1919 yılında yazdığı "Marksizmin Çocukluk 
Hastalığı..." isimli kitabında Dünya sosyalistlerine şu çağrıda bulun
muştur: "Gerici sendikalarda çalışmamak, yeterince gelişmemiş veya 
geri kalmış işçi kitlelerini, gerici liderlerin, burjuvazinin ajanlarının, iş
çi aristokratlarının veya "burjuvalaşmış işçilerin" etkisine terketmek de
mektir."

Lenin’in kitle ile bağ kurmaya büyük özen gösteren bu görüşlerine 
rağmen III. Enternasyonalin etkisinde vücut bulan sendikal örgütlerin 
beklenen kitle desteğini kazandıklarını söylemek güçtür.

Uluslararası alanda III. Enternasyonalin etkisiyle Temmuz 
1921'de Moskova'da kurulan Kızıl İşçi Sendikaları Enternasyonali, 
esas olarak UİSF'ye bir tepki niteliğiyle ortaya çıkmıştır. Örgütün kuru
luşu sırasında Avrupa sendika merkezlerine yollanan bir sirkülerde Zino
viev şu görüşleri açıklamaktadır:

"Amsterdam'da Washington'da ve Paris'de sürekli olarak burjuva
zinin ajanlarını kullanan sarı İşçi Sendikaları Enternasyonalinin 
karşısına III. Enternasyonalin yanında mücadele eden gerçek kızıl 
proleter Uluslararası İşçi Sendikaları Federasyonu’nu çıkarmak 
gerekir."

Görülüyor ki tutulan yol, Lenin'in yukarıya aktardığımız görüşleri
nin aksine, mevcut sendikalarda mücadele etmek yerine ayrı sendika 
merkezleri kurma yönündedir. Bunun pratikteki sonucu uluslararası dü
zey dahil, her düzeyde sendika hareketinin bölünmesi olmuştur.

KİSE, başlangıçta komünistlerin yanı sıra anarko- sendikalist önder
lerin de yer aldığı bir hareket olarak gerçekleşti. Ancak 1922 tarihli

(16) A. Işıklı, age., s. 277-304.
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kongresinde anarko-sendikalistlerin tasfiyesiyle 07) tümüyle tek sesli bir 
yapıya büründü.

KİSE, gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde komünist 
niteliğini açıkça ortaya koyan bir tavırla yapılanma ve etkinlik gösterme 
yolunu tutmuştu. Merkezi Moskova'da bulunuyor, toplantılarını Komin- 
tern'in genel kurullarından veya plenumlarından hemen sonra aktediyor, 
kısacası Komintern'in bir sendika kolu gibi hareket ediyordu. Bu tavır, 
bir yönüyle 1920 yılında veya onu hemen izleyen veya hemen öngelen 
yıllarda çeşitli ülkelerde sosyal demokrat partilerden ayrı komünist parti
ler kurulması yönündeki gelişmelerin bir parçası olarak gerçekleşti. Mos
kova, 1929'dan itibaren "birleşik cephe" ve "uluslararası sendikal birlik" 
stratejisini terketti. Komünistler, mevcut sendikalar içinde mücadele et
mek yerine onlara karşı ve onlar dışında kuracakları ayrı sendikal örgüt
lerden mücadele etmeye çağınlmaktaydılar.

Böyle bir sendikal stratejinin komünistlerin Dünya çapında sendika
lar bünyesindeki hedefleri açısından başarılı sonuçlar getirmediği kısa za
manda görüldü. UİSF yönetimi ve bağlı örgütler bir süre için bu gelişme
yi ciddiye almadılar. Bunun Moskova'nın bir blöfü olduğu izlenimine ka
pıldılar. Bir süre Sovyet sendikalarını da kendi saflarına çekme çağrıları
nı sürdürdüler. Ancak, Finlandiya, Yugoslav ve Bulgar sendikalarının 
KİSE tarafından koparıldığını görünce çok kesin ve sert tepkiler oluştur
dular. Çeşitli ülkelerde komünist sendika liderleri sendikalardan dışlandı
lar. Komünist üyeler, mevcut merkezlerin dışında kalmaya zorlandılar.

Sonuçta, KİSE'nin değişen bir üyelik yapısına sahip olduğu görüldü. 
Çok az ülkede sendika hareketinin tümünü kapsayabildi (Norveç ve Fin
landiya’da böyledir). Bazı ülkelerde ikinci bir sendika merkezi kurularak 
KİSE'ye bağlandı (Fransa ve Çekoslavakya gibi). 1929'da KİSE'nin 50 
ülkeden 17 milyon üyesi bulunduğu açıklanmıştır. Ancak, bunların 10 
milyonu Sovyet sendikalarının, 2 milyondan fazlası ise Çin sendikaları
nın üyesiydi. Geri kalanlar içinde 500.000 üye ile Fransız ve 200.000 ka
dar üye ile Çekoslavakya sendikaları geliyordu.

KİSE'nin komünist ülkeler dışında kayda değer bir gelişme gösterdi
ği tek ülke olan Fransa'da ise bu sonuç sendikacılık hareketinde ciddi bir 
bölünme pahasına sağlanmıştı. Fransa'nın geniş bir temsile sahip sendika 
merkezi olan CGT'den sağlanan kopmalar sayesinde 1921'de CGTU adı 
altında ayrı bir örgüt kurularak KİSE'ye bağlandı. KİSE'nin kapatılma
sından sonra ve Fransa'da Halk Cephesi yıllarında, 1936'da CGT ve 
CGTU yeniden birleşmişlerdir. O8)

II. Dünya Savaşı'nın yaklaştığı yıllarda Moskova, KİSE'nin Dünya 
işçi hareketi üzerindeki etkinliği açısından faydadan çok zarar getirdiği

(17) Lcfranc, Les expériences..., s. 59. 60.
(18) Lcfranc, Le syndicalisme en France, s. 60.74.

303



sonucuna varmıştı. Bu nedenle, 1935'te KİSE'nin faaliyetinin son bulma
sı Moskova'nın onayıyla gerçekleşti. <19)

n . DÜNYA SAVAŞI'NIN BİTİMİNDEN GÜNÜMÜZE 
ULUSLARARASI SENDİKAL ÖRGÜTLER

II. Dünya Savaşı'nın bitimiyle başlayan dönem, Dünya’da genel ola
rak barış, demokrasi ve sosyal adalet yanlısı görüş ve oluşumların canlı
lık kazandığı bir dönem olmakla birlikte, bir yanıyla da soğuk savaşın 
hüküm sürdüğü bir dönem teşkil etmiştir. Dönemin bu özelliklerini ulus
lararası sendikacılık hareketinin yeniden yapılanması sürecinde de gör
mek olasıdır.

Bir yandan, tek tek ülkeler düzeyindeki gelişmelere paralel olarak 
uluslararası sendikacılık hareketinde de canlanma ve birleşme çabaları 
yoğunlaşmıştır. Diğer yandan, soğuk savaş koşullarının bir yansıması 
olarak iki süper devlet arasında gerginleşen ilişkiler uluslararası sendika
cılık hareketinde de etkilerini göstermiş, bu ilişkilerden kaynaklanan de
rin çelişki, uluslararası sendikacılık hareketinin bazı çekişmelere sahne 
olması ve başlangıcından itibaren yeniden benzer bölünmelere uğraması 
sonucunu kaçınılmaz kılmıştır.

Bu dönemi incelerken de belirleyici özelliğini oluşturan bölünme ol
gusunun kutuplarını temsil eden sendikal örgütlerden bakış açımızın ha
reket noktaları olarak yararlanacağız.

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF-WFTU)
II. Diinya Savaşı öncesinde, komünist ve Hıristiyan sendikacılık 

akımlarının ve bunların dışında başlıca Batı ülkelerinin sendika merkez
lerinin öncülüğündeki UİSF'nin temsil ettiği, üç ayrı merkezden oluşan 
bir uluslararası sendikal yapılanmanın vücut bulduğunu gördük. Ulusla
rarası sendikacılık hareketi savaşın bitimiyle birlikte yeniden canlanma 
olanağına kavuştuğunda, hareketi tek bir merkez etrafında örgütlemek, 
başlıca amaç olarak belirmişti. DSF, bu amaca yönelik çabaların bir ürü
nü olarak doğmuş, günümüze gelinceye kadar önemli değişikliklere uğra
masına neden olan evrelerden geçmiştir.

Kuruluş Dönemi
DSF'nin kuruluşuna ortam hazırlayan gelişmeler, ilk defa, savaşın 

bitimine doğru Sovyet ve İngiliz sendika merkezleri arasındaki yakınlaş
ma çerçevesinde belirmiştir. O zamana kadar KİSE ve UİSF arasında 
bölünmüş olan Doğu ve Batı blokuna mensup ülkelerin sendikaları ara
sındaki bölünme, bu yolla atılan köprü sayesinde aşılacak gibi görünü
yordu. Sovyet ve İngiliz sendikaları arasındaki ilişkilere Fransa'dan CGT

(19) Lorwin, age., s. 72, 147, 320.
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başta olmak iizere diğer ülkelerden önemli sendika merkezlerinin katıl
ması zor olmadı.

Ancak, Amerika'nın en büyük sendika merkezi olan AFL, sovyet 
sendikalarım ve yandaşı olan diğer sendika merkezlerini de kapsayacak 
bir uluslararası örgütlenmeye başından beri karşı çıkmaktaydı. AFL'nin 
tercihi, sovyet sendikalarının yer almadığı bir örgüt olarak II. Dünya Sa
vaşı öncesinden kalan ve fakat canlılığını yitirmiş olan UİSF'ye yeniden 
güç kazandırma yönünde belirmişti. Bununla birlikte, 1935'te AFL'den 
kopan bazı unsurların kurduğu CIO (Sanayi Örgütleri Kongresi), 
ABD'nin ikinci büyük sendika merkezi niteliğiyle DSF'nin kuruluşu giri
şimlerinde başından itibaren yer aldı.

Geniş kapsamlı bir uluslararası örgütlenmeye yönelik bir toplantı, 
çok sayıda ülkeden değişik sendika merkezlerinin katılımıyla Aralık 
1944'te Londra'da toplandı. Bu girişim, savaşın galiplerinin temsil ettiği 
demokrasi ülküsüyle çakışan bir gelişme niteliğiyle belirdi. Churchill, 
konferansın düzenlenmesi vesilesiyle gönderdiği bir mesajda bu gerçeği 
şöyle dile getirdi: "Ülkemizin sendikaları, Britanya’nın savaşına olağa
nüstü katkılarda bulundular. Bu işbirliği gelecek yıllarda daha az önemli 
olmayacaktır. Eminim ki bu konferansda temsil edilen tüm ülkelerin sen
dikaları da aynı yüce ilkelerden esinlenmekte ve esinlenmekte devam 
edeceklerdir." (2°)

Hazırlık konferansının ardından DSF'nin kuruluşuna giden geniş 
kapsamlı bir konferans 6 Şubat 1945'de gene Londra'da toplandı. Niha
yet, 25 Eylül 1945'de toplanan Paris Kongresi, DSF'nin kuruluşuna sahne 
oldu. Paris kongresine 56 ülkeden 65 örgütü temsilen 250 delege katıl
mıştı. Ayrıca, UİSF ve uluslararası düzeyde kurulu mevcut 17 işkolu ve
ya meslek örgütü (ITS) de bu kongrede temsil olundu. Böylece, dünyanın 
dört bir tarafından toplam 67 milyon işçi temsil edilmekteydi.

Paris kongresinde, 3 Ekim 1945'de tüzüğünün kabul edilmesiyle 
DSF'nin kuruluşu gerçekleşmiş oldu. Bu arada, örgütün merkezinin Paris 
o lnm ı kararlaştırıldı. Geriye UİSF'nin ne olacağı sorunu kalıyordu. 
UİSF'nin devamından yana olan AFL'ye karşın, üyelerinin çoğu artık ay
nı zamanda DSF'ye de üye olmuş bulunan UİSF'nin Aralık 1945'de top
lanan genel kurulunda örgütün kendi kendini feshi kararı alındı. (21)

DSF'nin Paris konferansında belirlenen amaçlan, kuruluş tüzüğünde 
özetle şöyle belirlenmiştir: Irk, din, dil... farkı gözetmeden tüm işçilerin 
uluslararası birliğinin sağlanması, faşizme ve savaş tehhikesine karşı sa
vaşım, işçileri çeşitli uluslararası kuramlarda ve platformlarda temsil, de
mokrasi, tam istihdam ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için sava
şım...

(20) Lefranc, Les experiences..., s. 70.
(21) Lonvin, age., s. 213, 219.
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DSF'ııin kuruluşunda benimsenen ilkelerden biri, her ülkede en çok 
temsil niteliğine sahip tek bir sendikanın üyeliğe kabulü olmuştur. Bu ka
rarın sonucu, pratikte özellikle Hıristiyan sendikaların dışlanmasıdır. Bu 
yüzdendir ki başlangıcında DSF'nin kuruluş toplantılarına gözlemci gön
deren Hıristiyan sendika merkezleri, kendi ayrı sendikal yapılanmalarını 
sürdürmekte ısrarlı davranmışlardır.

Bölünme
DSF, nitelik bakımından II. Dünya Savaşı öncesinin komünist eği

limli sendika merkezi olan KİSE'den farklıydı. KİSE, gerçekten Komin- 
tern'itı bir sendika kolu gibi çalışmaktaydı. Oysa, 1947'de Komintern'in 
yerine kurulmuş olan Kominform ile DSF arasında böyle bir bağlantı 
bulunmuyordu. DSF, değişik ülkelerden değişik eğilimde sendika mer
kezlerini bünyesinde toplamıştı ve bir sendikal örgütün sahip olması ge
reken toplayıcılık özelliklerine oldukça sahip görünüyordu.

Ne var ki DSF içinde kaynaşmış gibi görünen iki karşıt eğilimin tem
silcilerinin uzlaşmaz bir çatışma içine girmeleri çok sürmedi. ABD'nin en 
büyük sendika merkezi AFL, zaten DSF'ye katılmamış, karşı çıkmıştı. 
AFL'in desteklediği sendika liderleri kuruluşundan iki yıl sonra DSF'ye 
"Sovyet politikasının aracı", "kominternin yeni biçimi" diye saldırmaya 
başlamışlardı. (22) Öte yandan, DSF yöneticileri de İngiliz ve Amerikan 
sendika yönetimlerini "Amerikan emperyalizminin ajanları", "sendikal bir
liğe ihanet edenler" (23) gibi nitelendirmelerle itham etmekteydiler.

II. Dünya Savaşı sonrasının belirginleşmeye bnşlayan iki süper güç 
arasındaki soğuk savaş ortamının uluslararası sendikal hareketi ikiye bö
lücü sonuçlar vermesi çok gecikmedi. Bu sonucun doğmasında 1947 ya
zında başlayan A.B.D.'den Avrupa ülkelerine yönelik "Marshall yardımı" 
uygulamaları başlıca çatışma konusunu oluşturdu.

DSF'nin yönetiminde nisbeten hakim durumda olan Fransız 
CGT'nin ve başta Sovyetler olmak üzere doğu bloku ülkelerinin sendika 
merkezlerinin oluşturduğu kanat, Marshall planına şiddetle karşı çıkmak
taydılar. Onlara göre, Marshall planı, Avrupa'nın bağımsızlığını tehlikeye 
sokacak ve Rusya'ya karşı bir savaş hazırlığının paravanası olarak işlev 
görecekti; gerçekte, yardımlar Amerika'da başgösteren üretim fazlası kri
zine çözüm getirmek amacını da gütmekteydi.

Bu tutuma karşı A.B.D.'nin her iki sendika merkezi de cephe aldılar. 
Onlar ise Marshall yardımları konusunda farklı görüşler ileri sürüyorlar
dı: Avrupa Amerikan yardımı almadan ayağa kalkamazdı; Marshall yar
dımı olmalıydı, ancak, Avrupa'nın bağımsızlığını tehdit eden bir nitelik 
kazanmaması için AFL ve ClO'nun gerekli kontrol ve katılımı gerekliy
di; savaşın nedeni yoksulluk olduğuna göre, yoksullukla mücadeleye yö
nelik bir girişim ancak barışa hizmet edebilirdi...

(22) Lcfranc, Lc syııdicalisme dans le monde, s. 119.
(23) Lorvvin, age., s. 241.
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Tartışma büyüdükçe saflar belirginleşiyordu. 10 Mart 1948'de İngi
liz sendika merkezi TUC'nin girişimiyle Marshall yardımından yana olan 
sendikaların temsilcileri Londra'da toplandılar. Bu toplantıya hem AFL, 
hem de CIO katıldı. Böylece Amerika'nın bu iki sendika merkezini bir
likte harekete sevkeden bir konu ortaya çıkmıştı.

19 Ocak 1949’da Paris'de toplanan DSF yürütme kurulu toplantısın
da kopma ortaya çıktı. Marshall yardımı üzerinde beliren anlaşmazlık, 
Amerikan (CIO), Ingiliz (TUC) ve Hollanda sendika merkezleri DSF'yi 
terkettiler. Daha sonra onları başka bazı örgütler izlediler. Mart 1949'da 
ise mevcut uluslararası işkolu ve meslek örgtüleri (ITS), DSF ile bağları
nı kopardılar. DSF, bunun üzerine kendine özgü uluslararası işkolu sen 
dikal örgütler (TUI) oluşturdu.

DSF’den aynlanlar, aynı yıl ICFTU'yu kurdular. (24)

DSF'deki bu bölünme, başlıca Avrupa ülkelerinin sendikacılık hare
ketlerindeki bölünmeye paralel olarak gerçekleşti. Fransa'da CGT'den 
aynlanlar Nisan 1948'de FO'yu kurdular. Aynı şekilde, İtalya’da 
CGIL'nin karşısında Hıristiyan demokrat unsurlar 1948’de LCGIL'i; 
1949'da ise cumhuriyetçiler ve sağ kanat sosyalistler FIL'i kurdular.

Bu olayların gelişiminde Amerikan hükümetinin gizli veya açık yol
larla oynadığı rol konusunda çok şeyler yazılmıştır. 1951-54 yıllarında 
CIA yöneticileri arasında yer almış bulunan Thomas W. Braden, 8 Mayıs 
1967'de Saturday Evening Post'da çıkan bir açıklamasında şunları anlat
maktadır:

"Levestone ülke dışında bilgi toplama işlerinde deneyim sahibiydi. 
1947'de komünist CGT Paris'de Fransız ekonomisini felce uğratacak öl
çüde bir grev yapıyordu. İktidarı ele geçirmelerinden korkuluyordu. Le
vestone ve yardımcısı Irving Brown bu buhrana müdahale ettiler. Du- 
binsky'nin sendikasının (Kadın Giyim İşçileri Sendikası) sağladığı fonlar
la komünist olmayan bir sendika olarak FO'yu kurdular. Hemen ardından 
İtalya'da da aynı yola başvuruldu. Eğer bu ödemeler olmasaydı savaş 
sonrasının tarihi çok farklı olacaktı."^25)

Bölünmeden Sonra
DSF'den kopmalar vuku bulduktan sonra, bir süre genel merkezi Pa

ris olarak kaldı. Ancak Ocak 1951'de Pleven hükümeti, DSF'nin genel 
merkezinin ihraç edilmesi kararını alınca, genel merkez o tarihte Viya- 
na'ya (Sovyet nüfus bölgesine) taşındı. Daha sonra, Avusturya üzerindeki 
Sovyet kontrolünün sona ermesi üzerine örgütün genel merkezi Prag'a ta
şındı ve halen orada devam etmektedir.

(24) World Federation of Trade Unions, 1945-1985, Prag, 1985, s. 50, 51, 148.
(25) Alain Guerin, Qu'cst-ce que la CIA?, Editions sociales, Paris, 1968, s. 168.
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1968'de Sovyetlerin Çekoslavakya'ya müdahalesi ve yaklaşık aynı 
dönemde ortaya çıkan "Avrupa komünizmi" denilen olgunun bazı Batı 
Avrupa sendikalarında uyandırdığı yankılar, DSF'nin geçirdiği evreler 
açısından üzerinde durulmaya değer bazı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu 
açıdan DSF'nin 16-23 Nisan 1923 tarihlerinde Prag'da toplanan 9. kong
resi belirgin bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu kongre dolayısıyla İtal
ya'nın en büyük sendika merkezi CGIL'in DSF karşısındaki eleştirel tu
tumu kopma noktasına varmıştır.

C G IL genel sekreteri, DSF'nin 9. kongresi öncesinde toplanan ken
di genel kurallarında yaptığı açıklamada "1968 olaylarından 10 yıl sonra- 
Çekoslavakya'ııın başkenti Prag'da bir DSF kongresinin düzenlenmesi bi
zim tasavvur edemiyeceğimiz bir şey" diyerek DSF karşısındaki tavırları
nı kesinleştirmiştir.

Esasen, DSF'yi kapalı bir örgüt olarak gören CG IL yöneticilerinin 
DSF'ye yönelik eleştirileri daha eski tarihlere dayanır. Ayrıca, 9. kongre
ye sunulan bir karar metninde Batı'daki işçilerin durumu eleştirilirken 
Sovyetlerdeki işçilerin durumunun da ele alınması yolundaki C G IL öne
risinin reddedilmiş olması, bu örgütün DSF'den kopuşunu hızlandıran ek 
bir neden oluşturmuştur.

DSF bünyesinde Batı Avrupa'dan katılmış ulusal sendika merkezle
rinin sayısı zaten çok sınırlı olduğu için, İtalya'nın en büyük sendika mer
kezi CGIL'in de bu şekilde ayrılmış olması DSF'nin yapısı ve niteliği 
açısından önemli bir gelişme teşkil etmiştir.

Batı Avrupa'dan, komünistlerin ağırlıkla temsil edildiği bir örgüt 
olan İspanyol sendika merkezi CC.OO, SSF'ye üye değildir. Porte
kiz'den de DSF'ye üye bir sendika merkezi bulunmamaktadır. Batı Avru
pa'dan Avusturya'dan küçük bir örgüt DSF'ye üyedir.

Bu durumda Fransa'dan CGT'nin dışında Batı Avrupa’dan olup da 
kayda değer bir ağırlığı olan başka bir örgüt kalmamıştır. Dolayısıyla, 
DSF halen esas olarak sovyet ve yandaşı ülkelerin sendikalarının ağırlık
la temsil edildiği ve bunların yanı sıra bazı üçüncü dünya ülkesi sendika 
merkezlerinin yer aldığı bir örgüt haline dönüşmüştür.

Ayrıca belirtmek gerekir ki CGT ile DSF arasındaki uyumda bazı ya
ralar almıştır. Bu çerçevede de Çekoslavakya olaylarının önemli bir rol oy
nadığı görülür. CGT, Fransız Komünist Partisi ile birlikte Sovyetlerin Ç e 
k o s lo v a k y a 'd a  yaptıklarına karşı çıkmıştı. Buna paralel olarak CGT'li bir 
sendikacı olan Louis Saillant, DSF'nin genel sekreterliğinden ayrılmıştır. 
Onun yerine genel sekreter olan P. Gensous'un da gene CGT kökenli olma
sına karşın, 9. kongre öncesinde DSF ile CGT arasında belirgin bir buruk
luk göze çarpar. Nitekim, bu kongrede Gensous'un genel sekreterlikten çe
kilmesi ve üst yönetim organlarında hiç bir CGT'li sendikacının görev al
mamış olması dikkat çekicidir.

Bu arada, CGT genel sekreteri George Seguy, örgütünden gelen ay
rılma isteklerine karşı "DSF içinde bazı şeylerin değişeceğine dair henüz
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umudunu yitirmediğini" ifade etmiştir. CGT'nin DSF'ye yönelik kaygu- 
ları şu noktalarda toplanabilir:

-  DSF, diğer sendikal örgütlerin işbirliğini sağlamak için daha açık 
bir politika izlemelidir;

-  DSF’nin kapitalist ülkelerdeki toplumcu yöndeki gelişmeleri kü
çümseyen, buna karşılık sosyalist ülkelerdeki zaafları görmemez
likten gelen tutumu yanlıştır;

-  DSF'nin temel olarak sosyalist ülkelere dayalı bir örgüt olması, 
diğer ülkelerde yeterli tabanının bulunmaması zaaf oluşturmakta
dır. (26)

Kuşkusuz, CGT'nin, Batı’dan bir sendika merkezi olarak, DSF 
içindeki mevcudiyetinin bazı sonuçlan görülmektedir. Nitekim, bir ör
nek olarak, 9. kongrede kabul edilen Sendikal Haklar Evrensel Bildir- 
gesi'nde CGT'nin katkılannın izleri görülebilir.Özellikle, bu bildiride 
yer alan "işçiler bir ön izne tabi olmadan kendilerini ilgilendiren her 
konuda toplanma, tartışma ve görüşlerini dile getirme hakkına sahip ol
malıdır" gibi ifadeler günümüzde Prestroyka ve Glasnost politikalan 
çerçevesinde hız kazanan gelişmeler çerçevesinde ayrı bir anlam kazan
maktadır.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, Gorbaçov sonrasının koşullan, Po
lonya'daki Dayanışma hareketi ve ayrıca diğer bazı Doğu bloku ülkele
rinde baş gösteren alternatif sendika girişimleri ile birlikte nazara alındık- 
lannda, DSF açısından olağanüstü önem taşıyan gelişmelere ve sorunlara 
gebe görünmektedir.

DSF halen toplam 83 ülkeden 206 milyon işçiyi temsil etmektedir. 
DSF'ye bağlı ulusal sendika merkezlerinin 15'i Afrika, 23'ü Amerika, 
22'si Asya ve Pasifik, 1 l'i Orta Doğu, 13'ü Avrupa coğrafyasına dahil ül
kelerde örgütlenmiştir, ayrıca, DSF'ye bağlı 11 tane uluslararası işkolu 
federasyonu (TUI) bulunmaktadır. (2?)

Türkiye'den DSF üyesi olmuş bir sendika merkezi yoktur. Ancak, 
DİSK’e bağlı toplam 30 sendikadan 12 tanesi, kendileriyle ilgili işkolla
rında kurulmuş, DSF ile bağlantılı bazı uluslararası federasyonlara üye 
olmuşlardı. Bunlar içinde Maden-İş ve bir ölçüde de Tekstil'in dışında 
üye sayısı itibariyle kayda değer örgütlerin bulunduğunu söylemek müm
kün görünmemektedir. (2g)

(26) Labour Monthly, Haziran, 1978.
(27) World Federation of Trade Unions, s. 158.
(28) DİSK 7. Genel Kurulu, Çalışma Raporu, Istanbul, 25-30 Haziran 1980, s. 417.
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Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UHİSK-ICFTU)

ICFTU, DSF'den ayrılan veya bu örgüte hiç katılmamış sendikal 
merkezlerin biraraya gelmesiyle kuruldu. Kuruluş hareketinin öncülüğü
nü İngiltere'de TUC ile Fransa'dan FO yaptı. Bu örgütler, ABD'de mev
cut sendika merkezlerinden her ikisine (AFL ve CIO) de çağrı yaptılar. 
Bunları başka pek çok örgütün katılımı izledi. Böylece, 35 ülkeden 38 
örgütü ve 42 milyon işçiyi temsilen 127 delege Haziran ip49'da Cenev
re’de hazırlık toplantısını yaptı. Bu toplantıda oluşturulan hazırlık komi
tesi, kuruluş çalışmalarını yaptı. ICFTU'nun kuruluşu, 9 Aralık 1949'da 
Londra'da toplanan konferans çerçevesinde gerçekleşti. Bu konferansa 
53 ülkeden 59 adet ulusal sendika merkezi ile 28 değişik türde ulusal ve 
uluslararası sendika örgütünü ve toplam 48 milyon sendikalı işçiyi temsil 
eden 261 delege katıldı. Konferansda kabul edilen tüziikde, örgütün 
amaçları belirlenirken, bireysel özgürlük, özgiir emek, siyasal demokrasi, 
ulusların bağımsızlık ve egemenlik hakları, özgür toplu pazarlık, güçlü 
uluslararası sendikal örgütlenme ve tüm ülkelerde sendikalaşmanın teş
vik ve destek görmesi gibi konular, başlıca konuları oluşturmuştur.

ICFTU'nun kuruluşuyla belirginlik kazanan temel işlevinin, sovyet 
komünizmine karşıtlık, gelişmekte olan ülkelerde "özgür" sendikacılığın 
teşviki gibi konularda odaklaştığı görülmekle birlikte, üyeler arasında bel
li bazı anlayış ve yöneliş farklılıklarının eksik olmadığı da bilinmektedir. 
Özellikle, geleneksel olarak sosyalizm karşıtı veya dışı bir çizginin temsil
cisi olan Amerikan sendikalarıyla, genellikle sosyal demokrat veya de
mokratik sosyalist eğilimlerin etkilerinin ağır bastığı Batı Avrupa sendika 
merkezleri arasında belirgin bir çelişki her zaman varlığını hissettirmiştir.

Kuruluş aşamasında kimileri, yalnızca özel teşebbüse dayalı bir ya
pının özgür sendikacılığa olanak vereceği görüşünde ısrar ederken, Al
man sendika merkezi DGB'nin o zamanki başkanı Hans Boeckler'in özel 
kâr amacı ekonominin motörü olarak kaldığı sürece kalıcı bir reformun 
gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağı görüşünü savunmuştur. (29) 
Sonuçta benisenen her türlü totaliter ve baskıcı rejime karşı olma çizgisi 
uzun süre belli bir görüş birliğinin temeli olabilmiştir.

Bununla birlikte, Avrupa sendikalarının güçlerinin artması ölçüsün
de, savaşı izleyen yıllardaki prestij ve ağırlıklarının azaldığını gören 
Amerikan sendikaları açısından, kolay hazmedilemeyen bir durumun or
taya çıktığı görülür. Başlangıcından itibaren ICFTU bünyesinde ayrı ayrı 
temsil edilen AFL ve CIO, 1955'de birleşerek AFL-CIO adı altında 
ABD'nin tek sendika merkezi haline gelmiştir. ICFTU, esas olarak Ame
rikan sendikalarının etkisinde, soğuk savaş koşullarına paralel koyu bir 
anti-komünist çizgide yönlenmiştir. 1951'de toplanan Milano kongresi bu 
çizginin en uçta ifade bulduğu bir döneme rastlar. Zamanla bu çizgide

(29) Lcfranc, Le syndicalisme dııns le monde, s. 124.
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açılan gedikler, AFL-CIO'nun ICFTU'yu uzunca bir süre için terketmesi 
sonucunu doğuracak bir noktaya varmıştır.

AFL-CIO, ICFTU'dan 1969'da ayrılmıştır. Ayrılış gerekçesi ICF- 
TU'nun yönetiminde demokratik sosyalist eğilimli sendika merkezlerinin 
egemen olmaya başlamasıdır. (3°) Özellikle, ICFTU ile diğer uluslararası 
sendika merkezleri, bu arada DSF arasında başlatılan dirsek temasının 
Amerikan sendikalarını ve daha doğrusu bu sendikacılık hareketinin yön
lenmesinde etkili oldukları bilinen çevreleri rahatsız ettiği anlaşılmaktadır.

AFL-CIO, Kasım 1981 'de ICFTU'ya yeniden üye olmak için baş
vurmuş; bu başvurusu Ocak 1982'de kabul edilerek yeniden üyeliği sağ
lanmıştır. AFL-CIO'nun bu dönüşü yapmasında, başta IM F olmak üzere 
uluslararası sermaye çevrelerinin desteğinde başlatılan yeni muhafazakâr 
karşı devrim dalgasının ve bu dalganın Amerika'daki uzantısı olan Rea- 
ganizmin saldırıları karşısında içine düştüğü yalnızlığın önemli bir rol 
oynadığı tahmin edilebilir. 1970’li yıllardan itibaren hüküm sürmeye baş
layan ekonomik krizle bağlantılı olarak, Dünya'da estirilen gericilik 
rüzgârları, Amerikan sendikalarını ICFTU içinde özellikle Avrupalı sen
dikalarla dayanışmaya girmeye zorlayan koşullar doğurmuştur.

A FL-CIO’nıın Üçüncü Dünya ülkeleriyle ilişkilerine hakim olan tu
tum, ICFTU bünyesine dönmesinden sonra da değişmemiştir. AFL- 
CIO, ötedenberi, ICFTU çerçevesinde oluşturulan çok taraflı yardım 
programlarına katkıda bulunmak yerine iki taraflı doğrudan ilişkilere ta
raf olmayı yeğlemiştir. Gerçekte, bu tür ilişkiler AFL-CIO'nun aracı ol
duğu, ABD'nin bir süper güç olarak izlediği politika ve temsil ettiği çı
karlar açısından daha avantajlı bulunmuştur. Böylece, ICFTU çerçevesin
de yerine getirilmesine olanak bulunmayan bir yoldan, yani Amerikan hü
kümetinin parasının gelişmekte olan ülkelerin sendikacılık hareketlerini 
etkilemekte kullanılması olanaklarından yararlanılması sağlanmıştır. (31)

ABD'nin temsil ettiği çıkarlar doğrultusunda AFL-CIO'nun kulla
nılmasında, biçimsel olarak bu örgüte bağlı, gerçekte ise ABD'nin resmi 
kanallarından veya çeşitli çok uluslu şirketlerden kaynaklanan fonlarla 
beslenen vakıf statüsündeki bazı kuruluşlar önemli işlevler görmüştür. 
Bu kuruluşlardan biri olan AIFLD (Özgür Emeğin gelişimi İçin Ameri
kan Enstitüsü) Latin Amerika'da etkinlik göstermekte ve 1964'de Brezil
ya'da sosyal demokrat Dr. Goulard'ın hükümetinin, daha sonra Şili'de Ai
lende hükümetinin devrilmesinde C.I.A.'nin geliştirdiği operasyonlara 
sağladığı katkılarla ün yapmış bulunmaktadır. Ülkemizde de aynı örgü
tün bir benzeri olan AAFLI (Asya, Amerika Hür Çalışma Enstitiisü)'nün
12 Mart sonrasında başlayan ve 12 Eylül ile olağanüstü bir ivme kazanan

(30) Trade Unions of The World (Derleyen ve yay: John Harper), Longman, Londra, 1987, s. 
477.

(31) Ake Wedin, International Trade Union Solidarity, ICFTU 1957-1965, Prisma, Stock
holm, 1974, s. 64-67.
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etkinlikleri benzer olguların varlığı yolundaki tahminleri haklı çıkaracak 
bir gelişme göstermiştir. W

Diinya ekonomik bunalımının çerçevelediği koşullarda yoğunlaşan, 
evrensel boyutlu yeni muhafazakâr karşı devrimin sonuçları ICFTU'nun 
izlediği çizgi ve uyguladığı politika üzerinde de yankılar uyandırmaktan 
geri kalmamıştır. Pinochet'nin Şiii'sinden Thatcher'in İngiltere'sine kadar 
çeşitli ülkelerde demokrasiye sendikal haklar konusunda meydana getiri
len değişik dozlardaki tahribat, ICFTU'yu daha tutarlı ve daha dirençli bir 
çizgi ve üslup tutturmaya zorlamıştır. Bu arada, 1982'de Otto Kersteıı'den 
boşalan genel sekreterlik görevine John Vandervaken'in seçilmesi, ICF- 
TU'nıın evriminde yeni bir aşamanın simgesi niteliğiyle belirmektedir.

Yeni muhafazakâr karşı devrimin önemli bir yönü olarak gelişmekte 
olan ülkelerin dış borç sorununa ilişkin egemen yaklaşım ve sözde çö
zümler, ICFTU'nun tepkisini çeken unsurların başında gelmiştir. Bu bağ
lamda ICFTU'mın bölgesel örgütlerinden ORIT ile birlikte 24-26 Eylül 
1986'da Buenos Aires'de düzenlediği konferans, anlamlı bir bakış açısı 
ortaya çıkarmıştır. Kalkınma ve dış borç sorununun ele alındığı bu kon
feransın sonucunda benimsenen ortak görüş "önce halk, sonra borç" slo
ganıyla özetlenmiştir. Halkın mahvolması pahasına ekonominin, sosyal 
adaletin tüm demokratik hak ve özgürlüklerle birlikte sendikal kuramla
rın tahribini beraberinde getiren sözde çözümler, bu konferansda kesin bir 
dille mahkum edilmiştir. Daha sonra, ICFTU yürütme kurulunca da onay
lanmış olan konferans bildirgesinde "Benzeri görülmemiş bunalımın kor
kunç yükü, bu bunalımdan sorumlu olmayanların ve mevcut borçlardan 
hiç yararlanmamış olanların sırtına bindirilmektedir" denilmekte, önerilen 
alternatif çözümler arasında dış borçların önemli bir bölümünün silinmesi 
yer almaktadır. "Zira -denilm ektedir- alacaklı ülkeler, son yıllarda uygu
ladıkları yüksek faizlerle bu borçlardan geniş kârlar sağlamışlardır." <33)

Dış borç sorunu, ICFTU'nun 14-18 Mart 1988'de Melburn'da topla
nan 14. Kongresinde de önemli bir başlık oluşturmuştur. Dış borç soru
nuna getirilebilecek tek yanıtın ancak "borçların ertelenmesi ve silinmesi 
yoluyla sağlanabileceği" vurgulanmakta ve "bunun en kısa zamanda ger
çekleştirilmesi için hükümetlerin kesin ve kararlı bir biçimde harekete 
geçmeleri, 1988'in temel önceliğidir" denilmektedir. 14. Kongreye sunu
lan raporda, ayrıca, sendikal hakların korunması için evrensel boyutlu 
dayanışmanın gereği üzerinde durulmaktadır. P 4)

(32) Sidney Lens, "Le syndicalisme américain et la C.I.A.: La cinquième internationale", Les 
temps modernes, Mayıs 1967, No: 252; A. İşıklı, "Tiirk Sendikacılığında Latin Amerika 
Sambası", Yeni Gündem, 1-15 Haziran 1985, s. 12.

(33) "First the People then the Debt", Economic and Social Bulletin, ICFTU, cilt XXXIV, 
Temmu/.-Arnlik 1986, s. 21-27.

(34) "Chalcngc of Change", Free LabourWorld, No. 4/88, 29.02.1988.
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Şili, Polonya gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'deki sendikal haklar ve 
genel olarak demokrasi sorunu, son yıllarda ICFTU'nun gündeminde 
önemli bir yer tutmuştur. ICFTU, gerek ILO bünyesinde, gerekse doğru
dan ilgili hükümetler nezdinde yürüttüğü faaliyetlerle, bir yandan Türki
ye'deki rejimin daha demokratik bir çizgide karar kılması diğer yandan 
Tiirk-İş'in daha aktif ve kararlı bir tutum izlemesi yönünde önemli katkılar 
sağlamaktadır. ICFTU, kendi üyesi olmadığı halde, DİSK'in uğradığı bas
kılar karşısında da çok kesin ve açık bir dayanışma sergilemiştir.

Ocak 1987 tarihi itibariyle, ICFTU'ya dünyanın 96 ülkesinden 144 
örgütün temsil ettiği toplam 85 milyon sendikalı işçi üyedir. ICFTU'ya 
16 uluslararası işkolu sendikası (ITS) bağlıdır. ICFTU'nun ayrıca bölge
sel örgütleri bulunur. Bunlar, faaliyet gösterdikleri bölgelere göre şöyle 
sıralanır: Afrika için, ICFTU-ARO; Asya ve Pasifik ülkeleri için, 
ICFTU-APRO; Amerika kıtaları için ORIT. (35> Mayıs 1989'da Fran
sa’dan üçüncü büyük işçi konfederasyonu olan CFDT de ICFTU'ya üye 
olmuştur. Bu tarihte ICFTU'ya üye sendikal örgütlerin sayısının 142 ol
duğu belirtilmektedir. (36>

Yazının girişinde de belirttiğimiz gibi, Türk-İş 27 Mayıs 1960'ın ilk 
günlerinden bu yana ICFTU üyesidir. Ancak 12 Eylül'de Sadık Şide'nin 
Türk-İş Genel Sekreteri olmasına rağmen askeri hükümette görev alma
sı üzerine, Türk-lş'in ICFTU üyeliği, ICFTU yetkili organlarının kararı 
üzerine 15 Ağustos 1981 'de kesintiye uğramıştır. Ancak, Sadık Şide'nin 
Genel Sekreterlik görevinin askıya alınması üzerine, Mayıs 1983'de 
T ürk-İş yeniden ICFTU üyesi olabilmiştir.

Öte yandan, Türk-İş'e bağlı sendikaların her biri kendi işkollarına 
tekabül eden, ICFTU'ya bağlı uluslararası işkolu federasyonlarından en 
az birine üyedir. Bunlardan bazılarına Türkiye'den birden fazla sendika 
üye olduğu gibi, Türkiye'den bazı sendikaların birden fazla uluslararası 
işkolu federasyonuna üye olması durumu vakidir.

Türk-İş ICFTU'ya Asya ve Pasifik kanadından, ICFTU-APRO ka
nalıyla üyedir.

Uluslararası Hıristiyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan 
Dünya İş Konfederasyonu'na (UIIsİSK'dan DİK'e)

Uluslararası Hıristiyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UHsİSK- 
ICCTU), daha önce gördüğümüz Uluslararası Hıristiyan İşçi Sendikaları 
Federasyonu (UHsİSF-IFCTU)'nun bir devamıdır. UHsİSF, savaş sonra
sında 1946 tarihili kongresinde yapılanmasını yenileyerek yeni bir diriliş 
aşamasına girerken bu adı almıştır. Örgütün merkezi gene Utrecht'tedir.

(35) ICFTU, Report on Activities, 1983-1986, Brüksel, 1987, s. 27.
(36) "CFDT affiliates to ICFTU", Free Labour World, No: 10/89, 31, 05.1989.
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Bu dönemde UHsİSK'nun üye yapısında önemli değişiklikler var
dır. Nisbeten daha küçük bir örgüt olan Protestan İşçi Entemasyonali'nin 
UHsİSK'na katılımı sağlanmıştır. Pek çok Avrupa ülkesinde artık Hıris
tiyan sendika merkezi kalmamıştır. Almanya ve Avusturya'da Nazizmin 
bıraktığı enkaz üzerinde toplum yeniden yapılanırken sendikacılıkta tek 
merkezlilik egemen olmuştur. Çekoslavakya, Macaristan ve Yugoslavya 
gibi ülkelerde faşizmin ve savaşın silip süpürdüğü pek çok şey arasında 
yok olup giden Hıristiyan sendikacılığının komünist rejim altında yeni
den canlanmasına olanak yoktur. UHsİSK'na üye Hıristiyan sendikalar, 
Avrupa'da yalnızca Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre gibi sınırlı bazı ül
kelerde yeniden varlık kazanabilmiştir. Hollanda'da yakın zamana kadar 
katolik (NKV) ve protestan (CNV) olmak üzere iki merkezliydiler.

Buna karşılık, Kanada'da ve Latin Amerika ülkeleri başta olmak 
üzere Üçüncü Dünya ülkelerinde Hıristiyan sendikacılığın gücü zamanla 
belli bir artış göstermiştir. UHsİSK'nun 1952 tarihli kongresinde Avrupa 
dışından yalnızca üç ülkeden temsilci bulunmaktayken, bu uluslararası 
konfederasyonun dönüşümü sonucunda kurulan DİK'in 1977 tarihli 
kongresinde hemen hepsi Üçüncü Dünya ülkelerinden olmak üzere 82 
ülkeden temsilci bulunuyordu.

Hıristiyan sendikacılık, II. Dünya Savaşı sonrası gelişiminde de Hı
ristiyan sosyalizminin ana unsurlarını oluşturan sosyal adalet, işçi refahı 
gibi ilkelere bağlılığını sürdürmüş; ayrıca, zaman zaman devletleştirme, 
planlama ye sınai demokrasi gibi tezlerin yanında yer almıştır. Öte yan
dan, UHsİSK, Marshall planını onaylamış; dinsel ve ahlaki değerlerin iş
çiler arasında güçlenmesini sağlayarak, komünizm ile dine ve kiliseye 
karşı diğer doktrinlere mücadele etmeyi başlıca amaç olarak belirlemiştir.

Bununla birlikte, 60'lı yıllar ve sonrası Hıristiyan sendikacılık akı
mında ulusal düzeylerde ve uluslararası düzeyde belli bir laikleşme süre
cine sahne olmuştur. Bu konuda önemli bir gelişme o tarihlerde Fran
sa'nın ikinci büyük sendika konfederasyonu konumunda olan Fransız Hı
ristiyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CFTC)'nun uğradığı dönüşüm 
ve bölünmedir. CFTC, 1964'de hakim kanadının laik bir çizgiyi senim- 
semesi sonucu, Fransız Demokratik İş Konfederasyonu (CFDT) adını 
aldı. Buna karşılık, konfederasyondan ayrılan bir bölüm, CFTC "main- 
tenue" (CFTC'nin uzantısı) adı altında ayrı bir örgüt kurdular. CFTC 
"maintenue", uluslararası düzeyde bir bağlantıya girmemiştir. Bölünme 
tarihinde CFDT 750.000, CFTC "maintenue" 100.000 üyeye sahipti. 
Zamanla bu fark CFDT aleyhine azalmıştır. Gene de CFDT, CGT ve 
FO'dan sonra Fransa'nın üçüncü büyük işçi konfederasyonu konumunu 
korumaktadır.

CFDT, laikleştikten sonra Hıristiyanlıkla ilişkisini yeni tüzüğüne 
koyduğu "Hıristiyan hümanizmi" gibi ilkeler çerçevesinde dolaylı olarak

(37) Trades Unions of the World, s. 487.
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ifade etmektedir. Esas olarak Mittérand'in temsil ettiği sosyalist harekete 
bağlı bir çizgide karar kılmıştır.

Bu gelişmenin uluslararası düzeydeki uzantısı olarak UHsİSK da 1-4 
Ekim 1968'de Luksemburg'da toplanan kongresinde laik bir yapı ve çizgi 
benimseyerek Dünya İş Konfederasyonu (DÍK-CMT-WCL) adını al
mıştır. Hıristiyan sendikacılığın laik bir hüviyet kazanma girişimini, Üçün
cü Dünya ülkeleri sendikacılığında etkili olma kaygusunun bir sonucu say
mak yanlış görünmemektedir. Nitekim, Luksemburg kongresinde DİK'in 
genel sekreteri, "Üçüncü dünyadaki arkadaşlarımızın yanında bir dünya 
sendikacılığı geliştirmeliyiz" derken bu amacı vurgulamaktadır. <38)

Laikleşme süreci, Hıristiyan sendikacılığının ortak bir mümin sendi
kacılık anlayışı temelinde, daha önceden başlatmış olduğu, Hıristiyan ol
mayan ülkeler sendikalarıyla dayanışma kurma çabalarını da kolaylaştır
mış olabilir. Bu bağlamda Fransız Hıristiyan sendika merkezleri aracılı
ğıyla Fas, Cezayir, Tunus gibi ülkelerle bağlar kurulduğu bilinmektedir.

Buna karşılık, laikleşme süreci Hıristiyan sendikacılığın ayırıcı özel
liğinin ortadan kalkması sonucunu da doğurduğu için hareketten bazı 
önemli, kopmaların da nedeni olabilmiştir.

Bu durumla bağlantılı bir gelişme olarak, Hollanda Katolik İşçi Sen
dikaları Federasyonu (NKV), 1 Ocak 1976'da, Hollanda İşçi Sendikaları 
Federasyonu (NVV) ile birleşerek FNV adı altında laik çizgide bir örgüt 
oluşturmuşlardır. Böylece, Hollanda'da Hıristiyan sendikacılık akımını 
temsilen protestan işçilerin örgütü olan CNV kalmıştır.

Hıristiyan sendikacılık hareketi içinde laikleşme hareketinin öncüsü 
olduğunu gördüğümüz, Fransız Demokratik İş Konfederasyonu (CFDT) 
da DIK'den ayrılmış bulunuyor, 1979’da DİK'den ayrılmış olan CFDT, 
on yıl sonra ICFTU'ya üye olmuştur. DİK'den önemli bir kopuş da, 
1986'da Kanada Ulusal Sendikalar Konfederasyonu'nun ayrılması ol
muştur. Bunun sonucunda DİK'in Kuzey Amerika ile hiç bir bağlantısı 
kalmamıştır.

DİK'in halihazır üye sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Bununla 
birlikte, 80 ülkeden 15 milyon üyeyi temsil ettiği tahmin edilmektedir. 
DİK'in bölgesel örgütleri şöyle sıralanabilir: Latin Amerika için, CLAT; 
Asya için, BATU; Afrika için, FOPADESC. DİK üyelerinin üçte ikisi 
Latin Amerika'dan olup, CLAT kanalıyla üyeliklerini kurmuşlardır. 
DİK'e bağlı 8 adet uluslararası işkolu örgütü vardır. <39) Örgütün merkezi 
Brüksel'dedir.

DİK'in, bazı Müslüman ülke sendikalarıyla kurduğu ilişkilerin yanısı- 
ra, DİK'e bağlı sendikalar kanalıyla bazı Batı Avrupa ülkelerindeki göç

(38) "La CMT est née". Syndicalisme, No: 1210, Kasim 1968, s. 22.
(39) Tradcs Unions of the World, s. 486-488.
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men Türk ve Müslüman işçilere yönelik ilginin aktif bir biçimde yürütüldü
ğü bilinmektedir. Fransa'da Kuzey Afrikalı işçiler, Hollanda ve Belçika'da 
Türk işçiler, Hıristiyan sendika merkezlerinin ilgi alanı içindedirler. Bu son 
iki ülkede Türk işçilerinin önemli bir bölümünün Hıristiyan sendika mer
kezleri içinde örgütlendikleri ve bazı nisbeten etkin konumlar elde ettikleri 
görülmektedir. Ayrıca, DİK, Türkiye'de özellikle 12 Eylül sonrasında sen
dikal haklar konusunda meydana gelen baskı ve ihlallere karşı uluslararası 
sendikacılık hareketinden kaynaklanan dayanışmanın dışında kalmamıştır. 
Bununla birlikte, DSF ve ICFTU'nun aksine, DİK'in Türkiye'den üye çek
mesi, görünür bir gelecekte belirmesi olası bir durum değildir.

Avrupa Sendika Konfederasyonu (ASK-ETUC)
Uluslararası düzeyde kurulmuş ve hemen önceki bölümlerde 

gördüğümüz üç büyük sendika konfederasyonunun yanı sıra gene çeşitli 
ülkelerin sendika merkezlerini biraraya getiren fakat Dünya'nın belli bir 
bölümünü kapsamak üzere kurulmuş uluslararası sendikal örgütler de 
bulunur. Commonwealth İşçi sendikaları Konseyi (ÇTUC), DSF'nin 
etkinlik alanı içinde bulunan Uluslararası Arap İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (ICATU) ve nihayet bu bölümde inceleyeceğimiz 
ETUC başlıcalarıdır. Bunlar içinde yalnızca ETUC'u incelememizin 
çerçevesi içine almamızın nedeni, Avrupa sendika hareketinin Dünya 
sendikacılığı bakımından taşıdığı belirleyici rolün yanısıra ülkemizle 
yakın ilişkisidir.

Günümüzde ETUC, Avrupa Topluluğu'na, Avrupa Serbest Ticaret 
Birliği (EFTA)'ne mensup ülkelerin ve ayrıca bunların dışında kalan 
Malta, Kuzey ve Güney Kıbrıs ve Türkiye gibi ülkelerin sendika merkez
lerini kapsayan bir örgüttür.

ETUC'un oluşumunun kökenleri, 1952'de Avrupa Demir-Çelik Bir- 
liği'nin kurulmasının ardından Avrupa çapında yeraltı madenciliği ve çe
lik işkolunda kurulu sendika merkezlerinin biraraya gelmeleri olgusuna 
dayanır. 1958'de Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 1960'da EFTA'nın 
kurulmasıyla bu kuruluşlar çerçevesinde çeşitli sendikal örgütlenmeler 
belirmeye başladı.

Böylece başlamış olan sürecin bir uzantısı olarak 1973'de ETUC'un 
kurulmasıyla, Batı Avrupa kapsamında bir sendikal örgütlenme sağlan
mış oldu. Aynı zamanda, ortak bir Avrupa yapılanması çerçevesinde de
ğişik siyasal çizgilerdeki sendikal örgütlenmelerin birliği sağlanmış olu
yordu. (4°)

ETUC'un ilk kongresi, 8 Şubat 1973 tarihinde Brüksel'de 15 ülke
den 17 örgütü temsilen 250 delegenin katılımıyla toplanmıştır. ETUC'un 
genel merkezi o zamandan bu yana Brüksel'dedir ETUC'un kuruluş 
kongresine katılmış olan ulusal sendika merkezleri şunlardır:

(40) European Trade Union Confederation-Profile of the ETUC-ETUI, Brilksel, 1987, s. 8.
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DGB-Federal Almanya; TUC-îngiltere; CISL-îtalya; UIL-İtalya; 
CGT-Lüksemburg; NVV-Hollanda; FO-Fransa; FGTB-Belçika; UGT- 
îspanya; LO-Danimarka; LO-Norveç; SBG-îsviçre; LO-İsveç; ÖGB- 
Avusturya; ASI-îzlanda; T-JVK-Finlandiya. (41)

ETUC'un 1988'de toplanan 6. olağan genel kuruluna sunulan faali
yet raporunda, 21 ülkeden 35 ulusal sendika konfederasyonunun bağlı ol
duğu ve 43 milyonun üstünde işçiyi temsil eden bir büyüklüğe ulaştığı 
belirtilmektedir. (42) Böylece, ETUC'un, Batı Avrupa'da mevcut toplam 
110 milyona varan işçi kitlesinin yaklaşık %  40'ını temsil ettiği söylene- 
bilmektedir.

Halen ETUC'a üye sendika merkezleri şöyle sıralanabilir:
Avusturya.........ÖGB- Avusturya İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Belçika.............. CSC- Hıristiyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu

FGTB- Belçika Genel İş Federasyonu
K ıbras............... SEK- (Güney Kıbrıs)

TÜRK-SEN-Kıbns Türk İşçi Sendikaları Federasyonu
Danimarka........LO- (Mavi yakalı işçiler-örgütü)

FTF- (Beyaz yakalı işçiler örgütü)
İspanya............. UGT- Genel İşçiler Birliği (sosyalist eğilimli)

ELA-STV- Bask İşçiler Dayanışması
Finlandiya.........TVK-Finlandiya Ücretli Müstahdemler Konfederasyonu

SAK- Fin İşçi Sendikaları Merkez Örgütü
Fransa............... CFDT- Fransız Demokratik İş Konfederasyonu

FO- İşçi Gücü
İngiltere............ TUC- Sendikalar Kongresi (9,6 milyon üyesiyle

ETUC'a bağlı en büyük sendika)
Yunanistan........GSEE- Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu
İrlanda............... ICTU- İrlanda Sendikalar Kongresi
İzlanda...............ASI

BSRB
İtalya ............... CGIL- İtalya Genel İş Konfederasyonu (Komünist eği

limli 4,5 milyonla ETUC'un üçüncü büyük örgütü)
CISL- İtalya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (1950'de 
Hıristiyan demokrat LCGIL ile sağ sosyalist eğilimli 
FIL'iıı birleşmesinden doğdu)
UIL- İtalyan Emek Birliği (1950'de bir kısım sosyalist
eğilimli sendikalar tarafından kuruldu.)

(41) Avrupa'da Sendikalar, Avrupa Topluluğu, Ankara, 1978, s. 134.

(42) 61*1 Statutory Congress, Report on activities 85/87, Stockholm, 9-13 Mayıs 1988, s. 4.
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Luksemburg......CGT-L- Genel İş Konfederasyonu
LCGB- Hıristiyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Malta..................CMTU- Malta Sendikalar Konfederasyonu
GWU- Genel İşçiler Birliği

Norveç.............. LO- Norveç İşçi Sendikaları Federasyonu
Hollanda...........CNV-Hıristiyan İşçi Sendikaları Federasyonu (Protestan)

FNV- Hollanda İşçi Sendikaları Federasyonu 
Portekiz............. UGT-P- Genel Emek Birliği
F.Almanya........DGB- Alman Sendikalar Konfederasyonu (7,7 milyon

üye ile ETUC'un ikinci büyük örgütü)
İsveç ..................LO- İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu

TCO- İsveç Ücretli Müstahdemler Merkez Örgütü (Be
yaz yakalı işçiler)

İsviçre............... CSC- İsviçre Hıristiyan Sendikalar Konfederasyonu
USS- İsviçre Sendikal Birliği 

Türkiye............. DİSK- Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas
yonu
Tiirk-İş- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

ETUC'a bağlı kuruluşlar içinde, Avrupa İşçi Sendikaları Enstitüsü 
(ETUI)'nün önemli bir yeri vardır. ETUI, araştırma, iletişim, doküman
tasyon ve eğitim alanlarındaki çalışmalarıyla ETUC'un faaliyetlerine 
başlıca katkıyı sağlar. Öte yandan, ETUC ile bağlantılı olarak faaliyet 
gösteren Avrupa düzeyinde kurulmuş 12 tane işkolu örgütü (European 
industry committees) bulunmaktadır.

DİSK'in ETUC'a girme girişimleri, 12 Eylj.il 1980 öncesinde başla
mıştır. Ancak, DİSK'in üyelik başvurusu 1985'de oybirliğiyle kabul edil
miştir. DİSK'in ardından T ürk-İş 1987'de ETUC'a üyelik için başvur
muştur. Türk-İş'in bu başvurusu ise 7-8 Nisan 1988 tarihli ETUC Yürüt
me Kurulu toplantısında kabul edilmiştir.

Öte yandan, komünistlerin denetiminde bulunan ulusal sendika kon
federasyonlarından olan, 1 milyondan fazla üyeli Fransa'nın en büyük iş
çi konfederasyonu CGT'nin, İspanya'dan yaklaşık 750.000 üyeli 
CC.OO.'nun ve Portekiz'den CGT-Intersindical'ın ETUC'a üyelik baş
vurulan kabul edilmemiştir. Buna karşılık, 1978'de DSF ile ilişkisini kes
miş olan İtalya'nın komünist eğilimli unsurların denetimindeki sendika 
konfederasyonu CG IL, ETUC'a üye olmuştur.

Aynı adresi paylaşıyor olmalarından anlaşılacağı üzere, ETUC, 
ICFTU ile uyumlu bir sendikal etkinlik izlemektedir. ETUC, ICF- 
TU'nun bölgesel örgütü gibi işlev görmektedir denilebilir. Bununla bir
likte, ICFTU içinde yer alan Amerikan sendikalarının ve onların güdü
mündeki Üçüncü Dünya ülkelerinden sendika merkezlerinin ETUC için
de yeralmamaları, iki örgüt arasında belirgin bir nitelik farkına yolaç-
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maktadır. Ayrıca, ETUC içinde güçlerini birleştirme olanağı sağlayan 
Batı Avrupa sendikalarının ICFTU içinde de daha etkin bir konum ka
zanmaya başladıkları görülmektedir.

ETUC, bünyesinde Hıristiyan sendikalarından üyeler bulunması du
rumuna koşut olarak, DİK (daha önce UHsİSK) ile yakın işbirliği için
de olmaktadır. ETUC, ayrıca ICFTU'nun izlediği stratejiye uygun ola
rak DSF ile geliştirilen işbirliği ve dayanışma çabalarında aktif olarak 
yeralmaktadır.

ETUC, tüzüğünün başlangıç bölümünde belirtildiği üzere, "genel 
olarak Avrupa çapında ve özellikle tüm Avrupalı kurumlar nezdinde işçi
lerin sosyal, ekonomik ve kültürel çıkarlarını temsil etmek ve geliştir
mek" biçiminde belirlenen temel amaçlarını gerçekleştirme faaliyeti çer
çevesinde, çevre sorunlarından vergi politikasına kadar çok çeşitli konu
larda tavır belirlemekte, etkinlik göstermektedir.

Özellikle, ETUC'un, kuruluşuyla eşzamanlı olarak yoğunlaşmış bu
lunan, yeni muhafazakâr devrim dalgası karşısında aktif bir direnç ortaya 
koyduğunu görmekteyiz. ETUC adına Haziran 1980'de açıklanan "İşsiz
liğe Hayır" bildirgesi, alternatif politikalar doğrultusunda işçi hareketini 
geniş kapsamlı bir seferberliğe çağrı niteliğindedir. Bildirgede, "moneta
rist ve bırakınız yapsınlarcı" politikalar köktenci bir eleştiriye tabi tutul
makta, hükümetlerin aktif bir yatırım politikasının öncülüğünü yapmalan 
önerilmektedir. Uluslararası alanda gelişmekte olan ülkelere yardımın öz
lü bir biçimde artırılması önerisinde bulunulmakta ve "Gelişmekte olan 
ülkelere yardım aynı zamanda kendimize yardımdır" denilmektedir. (43)

ETUC, ayrıca, çeşitli ülkelerde kamu kesiminin tahribine yolaçan po
litikalara karşı çıkmakta ve kamu kesimindeki gelişmenin her iki kesimde 
de iş sahalarının genişlemesi sonucunu doğuracağını savunmaktadır. (44)

ETUC'un 1988'de Stockholm'da toplanan 6. Olağan Genel Kurulun
da da bu tavır sürdürülmüştür. Genel Kurula sunulan faaliyet raporunda 
"Refah devletini zayıflatmak ve özelleştirme konusunu gündeme getir
mek suretiyle bunalımın yükünü halkın en güçsüz kesimlerinin sırtına 
bindinneyi amaçlayan yeni-muhafazakâr eğilimler" sosyal güvenlik ala
nında da ortaya çıktı denilmekte ve bu eğilimlere karşı şu görüşler ortaya 
konulmaktadır: "Refah devleti bunalımı denilen durum, öncelikle istih
dam bunalımının bir yansımasından ibarettir ve her ne kadar bir nüfus 
yaşlanması olgusu varsa da aynı zamanda, ulusal gelirde sürekli bir artış 
vardır. Bu yolla mevcut mali bağlantılar karşılanabilir ve yeni ihtiyaçlar 
tatmin edilebilir. Ayrıca, sosyal güvenlik sistemleri istihdamı kamçılayan 
istikrar ve ekonomik gelişme sağlayıcı unsurlardır."

(43) "İşsizliğe Hayır", Bkz: B ir B aşk a  İk t is a t  (Der: A. Işıklı), 2. baskı, Alan Yay. İstanbul, 
1987, s. 147-164.

(44) ETUI, limployment, Investment and Public Sector, Brüksel, 1982, s. 33, 38.
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6. Genel Kurula sunulan faaliyet raporunda ayrıca, göçmen işçiler, 
Avrupa ölçeğinde ortak bir tarım ve vergi politikası gibi konulara da yer 
verilmiştir.

Türkiye'de 12 Eylül sonrasında ortaya konulan uygulamalar, 
ETUC'un gündeminde sürekli olarak önemli bir yer tutmuştur. Esasen, 
DİSK'in davasının devam ettiği bir sırada oybirliğiyle ETUC üyeliğine 
kabul edilmiş olması, bu ilginin ölçüsünü ve niteliğini sergileyen önemli 
bir gelişme teşkil etmiştir. 6. Genel Kurul'a sunulan faaliyet raporunda da 
Türkiye, Polonya ve Güney Afrika'nın önünde yer almak suretiyle İnsan 
Hakları ve Temel Özgürlükler başlığı altında ele alınan üç ülkeden biridir.

6. Kongreye sunulan faaliyet raporunda Türkiye konusu incelenir
ken şu görüşlere yer verilmişdr: "ETUC, Türkiye'nin Avrupa Toplulu- 
ğu'na başvurusuna şiddetle karşı çıkar; zira, böyle bir durum, ancak Tür
kiye'de gerçek anlamda insan hakları, sendikal haklar ve ifade özgürlüğü 
vs. ile birlikte tam demokrasinin kurulması halinde nazara alınabilir."

BAŞLICA ULUSLARARASI SENDİKAL ÖRGÜTLER

HIRİSTİYAN BATI DÜNYASI DIGER

Uluslararası Hıristiyan 
İşçi Sendikaları Fede- 
rasyonu-International 
Federation of Christian 
Trade Unions 
(UHİSF-IFCTU) 
1920-1946

Uluslararası İşçi Sendi
kaları Federasyonu- 
International Federa
tion of Trade Unions 
(UİSF-IFTU) 
1913-1945

Kızıl İşçi Sendika
ları Enternasyonali- 
Red International of 
Labour Unions 
(KİSE-RILU) 
1921-1935

Uluslararası Hıristiyan 
İşçi Sendikaları Kon- 
federasyonu-Intema- 
tional Confederatin of 
Christian Trade 
Unions
(UHsİSK-ICCTU)
1946-1968

Uluslararası Hür İşçi 
Sendikaları Konfede- 
rasyonu-International 
Confederation of Free 
Trade Unions 
(UHİSK-ICFTU) 
1949-

Dünya Sendikalar 
Federasyonu-World 
Federation of Trade 
Unions 
(DSF-WFTU)
1945-

Dünya İş Konfede- 
rasyonu-World Con
federation of Labour 
(DÎK-WCL)
1968-

Avrupa Sendika Kon- 
federasyonu-European 
Trade Union Con
federation 
(ASK-ETUC)
1973-
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YEREL YÖNETİMLER, SİVİL TOPLUM 
ÖRGÜTLENMESİ VE DEMOKRASİ

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ *

GİRİŞ VE KAVRAMLAR
Yerel yönetimler, demokratik yaşama, demokrasinin gelişmesine 

türlü yollardan katkıda bulunan kamu tüzel kişileridir. Karar organları se
çimle oluşan bu kuruluşlar, halkın kendi kendini yönetmesine olanak ve
rir. Halk demokrasi eğitimini, yerel yönetimler içinde kazanır. Bir başka 
deyişle, yerel yönetimlere halkın katılımı, onun aynı zamanda siyasal 
eğitimini de sağlar. Bundan dolayıdır ki, John Stuart Mili ve Alexis de 
Tocqueville gibi ünlü düşünürlerin yapıtlarında, yerel yönetimlerden "de
mokrasinin okulu" olarak sözedildiğini görürüz.

Yerel yönetimlerin demokrasiye katkısı, yalnız halkın siyasal eğiti
mine katkıda bulunmalarıyla sınırlı değildir. Yerel yönetimler, siyasal 
önderlerin yetişmesi için de, bir kaynak, bir fidanlık, bir okuldur. Birçok 
ünlü devlet ve siyasa adamı, ülke çapında önem taşıyan görev yerlerine, 
yerel yönetimlerden gelmişlerdir. Yerel yönetimler, ulusal siyasal görev
ler için, bir tür staj yeri işlevi görürler. Willy Brandt, Jacques Chirac, 
Richard von Weiszäcker, Gaston Deferre, Ronald Reagan ve daha bir
çoklan, stajlannı yerel yönetimlerde yapmış, eğitimlerini yerel yönetim
lerden almış siyasa adamlarıdır.

Öte yandan, "sivil toplum" kavramı, dilimizde çok değişik anlamlar
da kullanılmaktadır. Bir yanlış anlamayı önlemek üzere, daha başlangıç
ta, sivil toplumun, "askerî" olanın karşıtı olmadığını vurgulamak gerekir. 
"Sivil toplum" ile, devletin kunımsal yapısı dışında kalan, "özel" diye 
anılan kunıluşlann tümü kasdedilmektedir.

"Sivil toplum" ve "siyasal toplum" gibi zıt kavramlar, devlet felsefe
si konularında çalışmalar yapan büyük düşünürlerden birçoğunun yapıt- 
lannda yer almış kavramlardır. Machiavelli, Locke, Hegel, Marx, Grams-

(*) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim Üyesi.
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ci, bu düşünürlerin belli başlılarıdır. Bunların çalışmaları dikkatle ince
lendiğinde görülür ki, "siyasal toplum" terimi ile devlet ve siyasal kurum
lar anlatılmak istenmekte; "sivil toplum" ile ise, ekonomik ve toplumsal 
güç odaklan kasdedilmektedir. Acaba, sivil toplumla siyasal toplum ara
sındaki ayrılık nereden gelmektedir? Bu ayrımlaşmanın kaynağında ne 
vardır?

Siyaset bilimi kuramındaki gelişmeler, devlet ile toplumun, yakın 
zamanlara kadar sanıldığının tersine, birbirlerinin aynı değil, fakat birbir
lerinden ayrı öze sahip kavramlar olduğunu ortaya koymuştur. Bir başka 
deyişle, devlet ve toplum kavramlannın birliği değil, başkalığı, çağdaş si
yaset biliminin çok az tartışılan konulanndan biridir artık.

Devlet topluma eşit sayılmayınca, toplumun türlü kesimlerinin hak 
ve istemlerine olumlu yanıt vermek gereği ortaya çıkmaktadır. Bundan 
dolayıdır ki, sivil toplum kavramı, çoğulculuğu, özerk gruplann varlığını, 
korunmasını ve katılımını zorunlu kılmaktadır.

Özellikle merkezin totaliter eğilimlere kapıldığı; merkeze, bir başka 
deyişle siyasal toplum kuramlarına güvenin sarsılmış olduğu yerlerde, si
vil toplum örgütleri, alternatif güç odaklan olarak sistemin ayakta kalma
sını sağlamaya çalışırlar. Bu örgütlerle, yerel yönetimler arasında kimi 
benzerlikler bulunduğuna kuşku yoktur. Bir merkez-çevre (center- 
periphery) modeli çerçevesinde, nasıl yerel yönetimler "çevre"yi oluştur
makta iseler, sivil toplum örgütleri de, siyasal toplum karşısında "çevre" 
niteliği taşırlar. Bir başka deyişle, yerel yönetimler, coğrafî anlamda, si
vil toplum örgütleri ise, siyasal toplumun dışında oldukları için "çev- 
re"dirler. Merkez değli, fakat çevre oldukları konusunda kuşku bulunma
makla birlikte, bu nitelikleri ayrı nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Öte yandan,- yerel yönetimler de, sivil toplum örgütleri de, merkezin 
sahip bulunduğu, tekelinde tuttuğu tüzel yetkilerden ve üstün otoriteden 
yoksundurlar. Güçlerini, halkın türlü kesimlerinden, halka yakın olmak
tan alırlar. Bu yönleriyle, halka dayanan "demokratik" kuruluşlardır.

Sivil toplum örgütlerinin özellikleri üç noktada toplanabilir. Birinci
si, üyelerinin katılımına olanak veren kuruluşlar olmalandır. Demokratik 
nitelikleri bu özellikten kaynaklanmaktadır. Bu nedenledir ki, birçokları
na, demokratik kitle örgütleri adı da verilebilmektedir. İkinci özellikleri, 
merkezden, yani siyasal toplumdan bağımsızlıkları, daha doğru bir deyiş
le, özerklikleridir. Kendilerine demokratik niteliği verilmesinin nedenle
rinden biri de budür. Kamu kuruluşu değildirler. Dolayısıyla, kamu kuru- 
luşlannın, yönetim yapısı içinde bağlı bulundukları hiyerarşik denetim 
kurallarıyla bağlı değlidirler. Üçüncü özellikleri de, toplum ya da kamu 
yarannm ne olduğu konusunda, siyasal toplum kuruluşlannınkinden, ya
ni merkezden ayrı görüşlere sahip olabilmeleridir.

Gerek yerel yönetimlerin, gerekse sivil toplum kuraluşlarının, kısaca 
çevrenin, merkez ile olan ilişkileri, bir sürecin iki ucu olan "bağımlılık"
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ve "özerklik" uçlarından birine daha yakındır. İlk bakışta, hem insan iliş
kilerindeki davranış kalıplarında, hem de, kurumsal ilişkilerde, bağımlılık 
ve özerklik kavramlarının birbirleriyle ters orantılı oldukları sanılır. Biri
nin düzeyindeki yükselmenin, ötekinin azalmasına zorunlu olarak yolaça- 
cağı varsayılır.

Bu yazı bağlamındaki merkez ve çevre ilişkileri açısından sorulma
sı gereken soru şudur? Acaba, merkezin gücü ile çevrenin gücü ters 
orantılı mıdır? Birinin çoğalması sonucunda, ötekinin azalması gerçek
ten zorunlu mudur? Bu soruya verilebilecek yanıt, her ülkenin özel ko
şullarına, bağlı bulunduğu sistemin niteliğine, tarihsel oluşum süreçleri
ne ve zamana göre elbette değişebilir. Bununla birlikte, şöyle bir genel
leme yapmanın, özellikle son iki yüzyıllık dünya tarihi deneyimlerine 
daha uygun düşeceği belirtilebilir: Merkez güç kazandıkça, çevrenin za
yıflaması olasılığı vardır. Ama, çevrenin güçlenmesi, türlü örnekler 
gösteriyor ki, merkezi zayıflatmak şöyle dursun, güçlendirmektedir. 
Merkezî yönetim mekanizmasının dışında kalan güç odaklan parçalayı
cı değil, bütünleştirici etki yaparlar. Kendilerine karşı takınılan dışlayıcı 
tavırlann yolaçabileceği yabancılaşma artık d ayanaksız kalacağından, 
sistemi korumak ve giiçlendirmekte merkeze destek olmalan olasılığı 
artar.

Bu açıdan bakıldığında, yerel yönetimleri, merkezin güçlenmesine 
yardımcı öğeler saymak gerekir. Bir belediyenin kendi olanaklanyla dü
zenlemiş olduğu bir kültür şenliğini, yasaklamasa bile, il valisinin destek
lememesi, kamu görevlilerinin şenliğe katılmalanna izin vermemesi, ili 
temsil eden bir kişi olarak bu etkinlikten uzak kalması, çağdaş yönetim 
anlayışına sığdınlamaz. Öte yandan, Kent-Koop gibi 150 kadar koopera
tif içinde 30.000'i bulan üye sayısıyla ve Konutbirlik gibi, 60 kooperatif 
içinde 10.000'i aşan üyeleriyle, kimi sivil toplum örgütleri, İstanbul ve 
Ankara'da, siyasal toplum kuramlarının gerçekleştirmekte güçlük çektik
leri kamu görevlerini yerine getirmekte, toplumsal bütünleşmeye katkıda 
bulunmaktadırlar.

Machiavelli bir yana bırakılacak olursa, Locke'un düşünce sistemin
de, esas olan, sivil toplumun siyasal topluma üstünlüğüdür. Locke, sivil 
burjuva toplumunun gleişmesi için gerekli toplumsal ve ekonomik koşul
lar üzerinde durmakta, bunlann önemini vurgulamaktadır. Hegel'de ise, 
bundan oldukça farklı bir yaklaşım vardır. Hegel'in anlayışı, sivil toplu
mu ve onun kurumlannı devlet içinde eritmeye yöneliktir. Hegel, burjuva 
toplumlanna özgü çelişkileri, burjuvazinin varlığını koruyarak çözmeye 
çalışır.

Ne var ki, Locke'ta da, Hegel'de de, sivil toplum kavramından anla
şılan, sivil burjuva toplumudur. Gramsci ise, sivil toplumun sadece eko
nomik etkinliklerle sınırlandınlamayacağını söyler ve onu geniş anlamda 
devletin bir parçası sayar. Konuya, en değişik yorumu getiren Marx'tır. 
Marx'ta, sivil toplumun sınıfı, sivil burjuva sınıfı değil, fakat proletarya,
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yani işçi sınıfıdır. Marx, ne Locke gibi, siyasal toplumu sivil topluma ba
ğımlı kılmış; ne de Hegel gibi onu, devletle bütünleştirmiştir. Gereksiz ve 
anlamsız bulduğu siyasal toplum-sivil toplum ayrılığına, köktenci bir 
devrimle son verilmesini istemiştir Marx. Özgürleşmeyi siyasal toplumun 
değil, sivil toplumun bir kurmu, sınıfı olan proletaryanın sağlayacağına 
inanmıştır.

Sivil toplum kavramının açıklanmasına ilişkin bu farklı yaklaşımlar
dan sonra, sivil toplum örgütlenmesinin işlevleri üzerinde kısaca durabili
riz. Bunlardan birincisi siyasal, İkincisi, toplumsal-ekonomik bir içerik 
taşımaktadır, a) Sivil toplum kavramı, siyasal anlamda, günümüzde, tota
liter devleti aşamanın ve demokrasiyi geliştirmenin bir aracı olarak algı
lanmaktadır. Varsayılmaktadır ki, siyasal iktidarların ters tutum ve davra
nışlarına karşın, sivil toplumun (toplumsal erkin) güçlendirilmesiyle, de
mokrasi de giiç kazanacaktır, b) Sivil toplum örgütlenmesinin toplumsal- 
ekonomik işlevi de, birincisinden daha az önemli değildir. Marx'in haklı 
olarak işaret etmiş olduğu gibi, kapitalist toplumlarda siyasal toplum, 
ekonomik fazladan ayrıcalıklı pay alan sınıfların kurulu, yerleşik çıkarla
rının korunmasına hizmet etmekten başka işe yaramaz. Ve buna olanak 
verecek baskı araçlarını da yaratır. Bu baskı araçlarının kurumsallaşmış 
biçimi devletin kendisidir.

Kapitalist olmayan eski (feodal) toplumlarda, siyasal ve sivil top
lumdaki ayrıcalıkların yapısı başka başkaydı. Zor kullanılarak, açıkça, 
serilerin (kölelerin) siyasal topluma katılmaları engelleniyordu. Günü
müzde de, azgelişmiş kapitalist ülkelerde ve feodal yapılarını koruyan 
topluluklarda, benzer uygulamalara rastlanabilmektedir.

Ama, çağdaş, sanayileşmiş kapitalist toplumlarda, durumun değişik 
olduğu göze çarpmaktadır. Siyasal toplumun kurumlan, sivil toplumdaki 
ayncalıkları güvence altına alabilmek için türlü araçlar geliştirmiş bulun
maktadır. Bugün artık, yasalar önünde eşitlik, medenî haklar, temel insan 
hak ve özgürlüklerinin elde edilmesi, toplumsal gönenç devleti gibi kav
ramlar, bireylerin toplumun soyut varlığında pay sahibi gibi görünmeleri
ne yol açmaktadır. Bir başka deyişle, siyasal toplumun görüntüsüyle ger
çek niteliği çarpıklaşmaktadır. Kamu yararını korumaya çalışan bir dev
let görünümü, siyasal toplumun kimi özel çıkarlan korama çabalannı 
maskelemiş olmaktadır.

O halde, ekonomik karar alma süreç ve mekanizmalannm, önemli 
ölçüde sivil toplum içinde tutulmasına çalışmak zorunludur. Bu yapılabi
lirse, siyasal toplumun, daha katılımcı, daha çoğulcu, daha özgürlükçü, 
kısaca, daha demokratik olması, yabancılaşmanın önlenmesi sağlanmış 
olur.

Bu kavramsal açıklamaların ışığında ülkemize ve yazının başlığın
daki yerel yönetim ve sivil toplum örgütü kavramlarına baktığımızda aca
ba neler görüyoruz?
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YEREL YÖNETİMLER KONUSU
Aydın çevrelerde bile, kimi zaman, yerel yönetimlere birer sivil top

lum örgütü olarak bakıldığına tanık olmaktayız. Bir yanlış anlamayı önle
mek üzere, yerel yönetimlerin sivil toplum örgütü olmadıklarını hemen 
vurgulamak gerekir. Değildirler, çünkü 1) bir kez yerel yönetimler birer 
"kamu tüzel kişisi"dirler. Kamu hizmeti alanındaki moda olan özelleştir
me tutkuları bir yana bırakılırsa, il özel yönetimi, belediye ve köy gibi 
kuruluşlar, kamunun bir parçası, yönetim yapısının öğeleridir. Bu nitelik
leriyle, sivil toplum değil, siyasal toplum örgütleridirler. Bu durum göz
den kaçırıldığı içindir ki, hem bu yanlışı yapanlara, hem de, yerel kamu 
hizmetlerini tümden özelleştirmeye çalışanlara, belediyenin de "kamu" 
olduğunu, öyle olması gerektiğini kanıtlamak gibi tuhaf durumlarla karşı
laşıyoruz.

2) İkinci olarak, yerel yönetimlerimiz, gerçek anlamda "özerk" ol
madıkları için, sivil toplum örgütü sayılmaları da olanaksızdır. Her ne ka
dar, karar organlarının seçimle oluşturulması esas ise de, bu durum onları 
gerçek anlamda özerk kılmaya yetmemektedir. Çünkü, seçim mekaniz
ması, yerel yönetimlerde, halkın gerçek istencini yansıtan bir yöntem ni
teliği henüz kazanmış değildir. Öte yandan, Anayasa'mn 127. maddesiy
le, bütün yerel yönetimler üzerinde bir merkez vesayeti kurulmuştur. Ye
rel yönetim birimleri, vesayetten farklı ölçülerde etkilenmektedirler. Ör
neğin, İl Özel Yönetimlerine, bu nedenle, "eksik yerinden yönetim" adını 
verenler bile vardır. Çünkü, genel meclislerinin bütün kararlan, merkezin 
temsilcisi olan valinin onayı ile kesinlik ve yürürlük şansı kazanır.

Bu noktada, Türkiye'de uygulanan merkez vesayetinin farklı biçim
leri üzerinde biraz durmakta yarar vardır. Başlıca üç tür vesayetten söze- 
dilebilir: a) Birincisi, yasalardan kaynaklanan vesayet türüdür ki, buna 
"tüzel vesayet" denilebilir, yerel yönetimlerin organları, kararları, eylem 
ve işlemleriyle görevlileri üzerindeki bu vesayet, zaman zaman hiyerar
şik denerim biçimi kazanacak ölçüde ileri götürülmüştür, b) İkincisine, 
"fiilî vesayet" denilebilir. Burada söz konusu olan, yasaların gerekli kıl
mış olmadığı, ancak, yasaları uygulayanların ve siyasal kadroların, siya
sal tercih alanları içinde kalan konulardaki tutumlarıdır. Partizanlık dü
şünceleriyle, geniş ölçüde keyfî davranışlara yolaçan vesayet biçimi bu- 
dur.

c) Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, kafaların içinde bulunan, dün
ya görüşlerini tutsak kılan vesayet türüdür. Bununla anlatmak istediğim, 
yerel yönetimlerin, gerçek anlamda yerel özerklikle, toplum yaran ile çe
lişmekte olan uygulamalara girişmeleridir. Kent topraklarının satışını, ge
cekonduya tapu vermeyi, yerel kamu hizmetlerini ve kuruluşlannı özel
leştirmeyi, yap-işlet-devret gibi yöntemleri gündemine alabilen belediye
ler, bu işleri, "kent parlâmentosu", ya da "kent hükiimeti,uadıyla da yap
salar, seçimle gelmiş olmalarına karşın, özlemini duyduğumuz sivil top
lum örgütü olmaya hak kazanamazlar. Ahlâkın, değer yargılarının ve ide
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olojinin rolü işte burada başlar. Parlâmento çoğunluğuna dayanarak dik
tatörlük kurmakla, yerel yönetimde meclis çoğunluğuna dayanıp, halkın 
gerçek çıkarlarına ters düşen işler yapmak kanımca birbirinden farksız
dır.

3) Yerel yönetimlerin karar organlarının oluşum biçimi, sivil toplum 
örgütü olarak algılanmalarına geniş ölçüde engel özelliklerinden biridir. 
Organların oluşumunda seçim kuralının geçerli olması, gerekli olmakla 
birlikte, yeterli değlidir. Yerel yönetimlerde yeniden düzenlemeler yapı
lırken "koorporatist" bir yöntemin benimsenmesinde zorunluluk görmek
teyim. Türlü toplum katmanlarının yerel meclislerde belli bir kontenjana 
sahip olmaları sağlanmalıdır. Ya da, Yugoslav yerel yönetimlerinde oldu
ğu gibi, bu gereksinmeyi karşılayacak ikinci bir meclis oluşturulmalıdır.

Mahalle gibi, geleneksel yönetim ve toplum yapımız içinde yer alan 
yerel kurumlann geliştirilmesi, günümüzün değişen gereksinmelerine ya
nıt verebilir duruma getirilmesi bu bağlamda çok önemlidir. Öte yandan, 
kimi belediye başkanlannın yapmakta oldukları gibi, periyodik kent ku
rultayları, danışma tolantılan düzenleyerek halkın yerel yönetim sürecine 
katılmasının sağlanması, bugünkü tıkanıklıkların aşılması için yararlı bir 
başlangıç olur.

Yerel yönetimlerin daha da demokratikleştirilmesi için türlü düzel
tim yöntemleri üzerinde durulurken, akla iki çözüm gelmektedir. Gerçek
te, bunlardan birincisi, yerel yönetimleri, merkezin taşra örgütleri olarak 
algılayan ve genellikle yerel gelişmelerden kaygı duyan askerî yönetim
lerin benimsemeyi yeğlediği antidemokratik görüştür. Askerî yönetimler 
bile bu alandaki girişimlerinden tam bir sonuç alabilmiş değillerdir. Ör
neğin, belediye başkanlannın ve muhtarların seçim yerine atamayla işba
şına getirilmelerine ilişkin hazırlıklar yarıda kesilmek zorunda kalmıştır.

İkincisi, yerel yönetimlerin yetkilerini, görev alanlarını ve kaynakla
rını genişletmektir. Eğitim, sağlık ve hatta güvenlik görevlerinin yerel 
yönetimlere bırakılması yolunda öneriler vardır. Türkiye'nin koşulları 
içinde, "devlet parayı versin, gerisine karışmasın" demenin, bu hizmet 
alanlarında başarı sağlamak için yeterli olmadığı açıktır. Herşeyden önce, 
örnekleri sayılan bu ve benzeri hizmet alanlarında merkezîleşmeyi gerek
li kılan nedenlerin ortadan kalkmış olmasını aramak gerekir. 2.000'den 
çok sayıda belediyenin dörtte üçünden çoğu, yeterli kaynakların sağlan
ması durumunda bile, temel bazı kamu hizmetlerini yerine getirebilecek 
kadrolara sahip değlidirler. Kaldı ki, bu önemli hizmet alanlarında, stan
dartlarda ülke çapında birlik sağlamanın, bir süre daha devletin yakın il
gisini gerekli kıldığı gün gibi açıktır.

Öte yandan, yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesine ilişkin öne
riler arasında, bir siyasal yerinden yönetimi çağrıştıracak olanlara da rast
lanıyor. "Kent parlâmentosu" ve "Kent hükümeti" gibi kavramlar son za
manlarda çok kullanılır oldu. Sayın Necdet Uğur'un, çeşitli vesilelerle
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açıklamaya çalıştığ önerisi, bu açıdan önem taşımaktadır. Sayın Uğur, 
kırsal alanda, il, ilçe ve bölge parlamentoları kurulması gereğine değin
dikten sonra; kentsel alanlarda da, semt, ilçe ve anakent belediyelerinin 
seçilmiş meclislerinin, bugünkü yerel yönetim sisteminin yerini alması
nın yararından sözetmektedir. Nitekim, merkez dışındaki birimlere, ken
dilerini seçilmiş kurallarla temsil ve yönetim yetkisinin verilmesi yolun
daki düzenlemelere başka ülkelerde de rastlamaktayız. Fransa'da, Mitte- 
rand, 1982 yılında parlamentodan geçirdiği bir yasa ile, gölgelerde seçil
miş meclisler kurulmasını, bölge yerel yönetimlerine tüzel kişilik tanın
masını sağlamıştır.

Türkiye koşullarında, bir siyasal yerinden yönetimin ekonomik, sos- 
yo-kiiltürel ve siyasal yönlerden sağlayacağı yararlarla doğurabileceği sa
kıncaları tartışmak, bu yazının konusu dışındadır. Yukarıdaki önerinin, 
olsa olsa, sınırlı bir siyasal yerinden yönetim modeli geliştirmeye yönelik 
olduğu söylenebilir. Ama, öneride vurgulanmak istenen asıl amacın, bu 
düzenlemeyle, yerel yönetimlere, daha fazla özerklik sağlamak, katılım
cılığı artırmak, kural koyuculuklarını güvenceye bağlamak ve kaynakları
na sahip çıkmayı gerçekleştirmek olduğu açıktır. Egemenlik haklarının 
devletle yerel birimler arasında yeniden paylaşılmasını içeren bir "kent- 
devlet" (local State) özlemi, öneride açıkça yer almamaktadır.

Kısaca, yerel yönetimleri, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin gerek
lerine daha iyi yanıt verebilecek bir duruma getirmek, sivil toplum örgüt
leriyle birlikte ve onlar gibi, çevreyi oluşturan toplulukların demokratik 
gelişme ve ekonomik gönenç özlemlerini daha iyi karşılayabilmek için, 
şu öneriler yapılabilir: 1) Halkın, yerel düzeydeki karar-verme süreçleri
ne çok daha yoğun bir biçimde katılması sağlanmalıdır. Yukarıda sözü 
edilen korporatist sistem önerisine ek olarak, sivil toplum örgütlerinin 
meclis toplantılarına katılmasını sağlayacak bir kontenjan yönteminin be
nimsenmesinde yarar vardır. Belli konularda, halkoylamasma başvurma
nın kural durumuna getirilmesi de, yerel karar süreçlerinin demokratik
leştirilmesine yardımcı olur.

2) Gerçek bir katılım için, yerel birimlerin nüfusunun küçük tutul
ması zorunludur. 50.000 ya da 10.000'den daha kalabalık yerleşim yerle
rinde, halkın katılımı güçleşmektedir. 3) Yönetsel vesayet, çok zorunlu 
yasaya uygunluk denetimi dışında son bulmalıdır. 4) Anakent belediyele
rinde, meclislerin doğrudan doğruya halk tarafından seçilen üyelerden 
oluşması, ilçe belediye meclislerinin sadece temsilci üyelerle orada tem
sil ettirilmesi, bugünkünden daha demokratik bir yapı oluşmasına yar
dımcı olur. 5) Ülkemizde, aynı yerleşim birimlerinde belediye ve il özel 
yönetimi ayrılığına son verilmelidir. Birleşik yerel yönetim modeli, hem 
katılım yönünden yararlar sağlayabilir, hem de, ikili yapının doğurduğu 
savurganlığa son verebilir.

Böyle bir modelde, en geniş yetkilerin, seçimle işbaşına gelen baş
kana ve meclise verilmesi esas olmalıdır. Birleşik kent yönetimi siste
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minde "güçlü başkan-zayıf meclis" modeli terkedilmeli, meclisin temsilî 
niteliği giiçlendirilmelidir. Nitekim, Fransa'da da, yukarıda sözü edilen 
1980 sonrası düzeltim sırasında, valilerin, atanmış kişiler olarak, en bü
yük yetkili olması durumuna son verilmiş, hattâ vali adı bile ellerinden 
alınarak, "Cumhuriyet görevlisi" (commissaire yde la République) adıy
la, bir simge durumuna getirilmişlerdir. Asıl yetkiler, seçimle oluşturulan 
genel meclislerin, kendi içlerinden seçerek çıkardıkları "başkan"a bırakıl
mıştır.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

Ülkemizde, sivil toplum örgütleri arasında, demekleri, kooperatifle
ri, sèndikalan, meslek kuruluşlarını, vakıfları, kooperatif birliklerini ve 
benzeri örgütleri sayabiliriz. Sivil toplum örgütlerinin hepsinin üzerinde, 
1982 anayasasından kaynaklanan ve ayrıntıları yasalarla düzenlenmiş 
olan çok sıkı bir vesayet denetimi var. Bu yasakların varlığı ve sivil top
lum örgütlerinin birbirleriyle ve başka kuruluşlarla ortak çalışma ve işbir
liği yapma olanaklarının sınırlanmış olması, çoğulcu ve katılımcı demok
rasi ideoline ters düşmektedir. Çünkü, sivil toplum örgütleri, siyasal et
kinliklerde bulunamadıkları, kendi aralarında dayanışmada bulunamadık
ları gibi, siyasal partilerle işbirliği içine girmeleri de yasaklanmış durum
dadır. Siyasal partilerin kadın ve gençlik kolu gibi örgütler kurmalarının 
yasaklanmış olması da, sivil toplum örgütlenmesinin önündeki yasal en
geller arasında sayılabilir.

Günümüzde, dernek çalışmaları, yargıç karan olmaksızın durdurula- 
bilmektedir. Derneklere girme, Dernekler Yasası ile izne bağlanmış du
rumdadır. Gerek derneklerin, gerekse kooperatif ve vakıf gibi kuruluşla
rın yurtdışı etkinliklerde bulunmaları ve yurt dışındaki kuruluşlardan yar
dım almaları izne bağlanmıştır.

Bu tür sınırlamalar, gerçekte, yurttaşlara anayasa ve yasalarla tanın
mış hakların kullanılmasını fiilen olanaksız kılmaktadır. Örneğin, Çevre 
Yasasının 30. maddesinde, yurttaşın çevre koruma alanındaki sorumlulu
ğunu yerine getirebilmesi için, gerçek ve tüzel kişilere bireysel başvuru 
hakkı tanınmıştır. Ne var ki, bu hakkın gereği gibi kullanılabilmesi, in
sanların örgütlenmesine bağlı bulunduğundan, söz konusu hak kâğıt üze
rinde kalmaktadır.

Bunun gibi, kamu görevlilerinin sendika kurmaları yasaklanmıştır. 
İşçi ve işveren örgütleri siyasetin dışına itilmiş bulunmaktadır. Bu kuru
luşlardan her ikisini de siyasetin dışına itmek, siyaset dışında tutmağa ça
lışmak, "eşitsizlikte denklik sağlamak"tan başka .ne işe yarar? Çünkü, her 
iki örgütü oluşturan kişiler, ekonomik güçleri ve ses duyurma fırsatları 
yönünden eşit durumda değildirler. Sonuç olarak, sadece işçi örgütleri si
yasetin dışına itilmiş omakta, işveren örgütleri diledikleri ölçüde ve bi
çimde siyaset yapabilmektedirler.
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Bir başka anlatımla, yasalardan kaynaklanan sınırlamalar kadar, fiilî 
(de facto) ayrımcılık da, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin ba
şarısını sınırlandırmaktadır. Örneğin, 12 Eylül, genel bir "depolitizasyon" 
amacını gerçekleştirme görüntüsü altında, dilediği örgüt, kurum ve kişile
re, siyasal hareket özgürlüğü sağlamaktan geri kalmamıştır. Türk Dil Ku
rumu ve Türk Tarih Kurumu gibi özerk kuruluşlar, dernekler, hukukun te
mel ilkeleri çiğnenerek kapatıldığı halde, kimi iş adamlarıyla onların der
neklerine ve odalarına devletin ekonomik politikasını yönlendirmede 
önemli görevler verilmiştir. Bu kuruluşlar, devletin yetkilerine ortak edile
bilmiştir. 12 Eylül yönetimi, kimi vakıfları yargı önünde hesap vermeye 
zorlarken, SİSAV gibi (Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Vakfı), hem adın
da, hem de özünde ve çalışmalarında siyaset olan kimi vakıfların, siyasal 
amaçlarla Atatürk'ün Dil Kurumu'na saldırmalarına seyirci kalabilmiştir.

Şu halde, sivil toplum örgütlerinin, demokrasiye gerçekten katkıda 
bulunmaları, bu kuruluşların özerk olmalarına bağlıdır. Örgütlenme hak 
ve özgürlüğü ne kadar geniş ise, devlet de o oranda demokratiktir, ve bu
nun tersi de doğrudur. Bu özgürlüğün kısıtlanmış olduğu yerlerde, ne si
vil toplumdan, ne de demokrasiden sözedilebilir.

SONUÇ
Sivil toplum örgütlenmesine ayakbağı olan bütün bu sınırlamalar, 

devleti bireyden güçsüz saymanın, dolayısıyla devleti birey karşısında 
korumaya değer bulmanın sonucudurlar. 1982 Anayasası da, zaten, dev
leti yurttaşa karşı koruma kararlılığının bir ürünü değil midir? Oysa, bi
linmektedir ki, asıl korunması gereken, insan hak ve özgürlükleridir. İn
sanı devlet için var sayan anlayışın yerine, devleti insan için gerekli sa
yan bir yaklaşımın konmasında, sivil toplum örgütlerine çok önemli gö
revler düşer. Her türlü sınırlamalara ve engellere karşın, sivil toplum ör
gütlerinin demokratik gelişmeye yapabilecekleri katkılar az değildir. Ye
rel yönetimlerin, demokrasinin gelişmesinde sivil toplum örgütlerinden 
yardım beklemesinin ardında yatan neden de budur.
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12 EYLÜL ÖNCESİNDE SENDİKA TÜZÜKLERİNDE 
SENDİKA - İÇİ DEMOKRASİ

Yıldırım KOÇ *

GİRİŞ
Türkiye sendikacılık hareketinin geçmişteki yapı ve dinamiğinin 

kavranması çabasında ele alınması gereken önemli konulardan biri, sen- 
dika-içi demokrasidir.

12 Eylül öncesindeki dönemde bu konuda çok değişik düzenlemeler 
ve uygulamalar oldu. Ülkede demokrasinin sınırlarının genişletilmesini 
savunan bazı sendikalar bile kendi içlerinde yeterince demokratça dav
ranmadılar. Bu çalışma, 12 Eylül öncesindeki dönemde sendika-içi de
mokrasiyi sendikalar düzeyinde ve yalnızca tüzüklerdeki organlar ve işle
yişler çerçevesinde ele almaktadır.

Sendikal birliğin önkoşullarından biri sendika-içi demokrasi ve di
siplindir. Günümüz Türkiyesinde işçi sınıfının uzun vadeli programı ile 
çelişmeyen ve ilerici nitelikte bir program etrafında sendikal birliğin sağ
lanması gündemin önemli görevlerinden ve maddelerinden biri olduğun
dan, sendika-içi demokrasi daha da önem kazanmaktadır. 12 Eylül önce
sinin sendikalarında bu konunun tüzüklerdeki düzenleniş, biçimiyle ince
lenmesi, geçmişin kavranılmasının yanı sıra, sendikal birliği amaçlayan 
düzenlemelerde de yardımcı olacaktır.

Tüzükler, üyelerin temsili, katılımı, örgiit-içi işbölümü ve yöneticile
rin denetimi açılarından, üyeliğe giriş ve üyelikten çıkarılma, sendika 
temsilciliği, şube ve merkez genel kurullarının oluşumu, organlar, organ
ların seçimi, denetimi ve görevden alınması gibi somut başlıklar altında 
incelenebilir.

(*) Türkiye Yol-Iş Sendikası Eğitim ve Araştırma Müdürü.
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ÜYELİĞE GİRİŞTE KOŞUL VE KISITLAMA
İncelenen sendika tüzüklerinde üyeliğe giriş konusunda 274 sayılı 

Sendikalar Yasasında belirtilenin ötesinde getirilen hüküm, sendika tüzü
ğünün kabulüdür. Bunun dışında, üye giriş formunun doldurulması yeter
li görülmektedir. 16 yaşından küçük işçilerin üye olmasının velilerinin 
onayına bağlı olduğu da genellikle tüzüklerde belirtilmiştir. Bazı tüzük
lerde, sendikanın faaliyette bulunduğu işkolunda başvuru anında çalışma
makla birlikte, geçmişte üç yıl çalışmış olanların da üyeliğe kabulüne 
izin verilmiştir (Deri İş - 1979; Maden İş - 1963; Gıda İş - 1975).

Sendika tüzüklerinde gerekçesiz olarak üyeliğe kabul edilmemeye 
imkan tanıyan hükümlere rastlanmaktadır. Ancak 1317 sayılı Yasa ile ge
tirilen "üyelik, üye kayıt fişinin veya kayıt defterinin imzalanması ve 
mesleki teşekkülün yetkili organının kabulü ile kazanılır" hükmü "ve 
mesleki teşekkülün kabulü" bölümü, Anayasa Mahkemesi'nin 8- 
9.11.1972 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. Böylece sendika tüzüklerinde 
üyeliğin kabulüne veya gerekçesiz reddine ilişkin hükümler düşmüştür.

Üyeliğe girişte kısıtlama ise oldukça yaygındır. Bu kısıtlamalar çe
şitli gruplarda değerlendirilebilir:

Düşünce ve Eyleme İlişkin Kısıtlamalar
Bazı tüzüklerde, çeşitli düşüncelere sahip olanlar veya çeşitli eylem

lerden hüküm giyenlerin üyeliğe kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Kim
ya İş Sendikası'nın 1965 yılında kabul edilen tüzüğünde üyelik için şu 
koşul yer almaktadır: "T.C. Anayasası'nda yer alan ilkelere aykırı amaç
lar güden veya faaliyette bulunan herhangi bir teşekküle üye olmamak," 
(M. 7/e). Maden İş Sendikası'nın 1961 yılındaki tüzüğünde ise, üye olma 
koşulu olarak şu kısıtlama getiriliyordu: "Memleketin yüksek menfaatle
rini ihlale saik fikir ve hareketlerle şöhretli olmamak" (M. 4). Petkim İş 
Sendikası'nın 1979 yılındaki tüzüğünde, "T.C. Anayasasında yer alan il
kelere aykırı amaçlar güden veya faaliyette bulunan herhangi bir teşekkü
le üye olmamak" (M. 6) üyelik için zorunlu kılınıyordu. Aynı hüküm, 
Petrol Kimya İş Sendikası'nın 1975 yılındaki tüzüğünde de yer alıyordu 
(M. 7). Şeker İş Sendikası'nın 1972 yılında kabul edilen tüzüğünde ise bu 
konu daha kapsamlı düzenlenmişti: "Memleketin yüksek menfaatlerini 
ihlale sahip fikir ve hareketleri ile şöhretli olmamak ve kanunlarca sakın
calı bulunmamak, "(M. 5/d).

Bu konu, üyelikten çıkarılma nedenleri arasında da ele alınmıştır. 
Ges İş Sendikası'nın 1972 ve 1974 yıllarındaki tüzüklerinin 6. maddesi, 
"Milli yararlara ve milliyetçiliğe karşı hareket ettikleri mahkeme hükmü 
ile tespit edilenler"in sendikadan çıkarılacağını belirtmektedir. Kimya İş 
Sendikası'nın 1965 yılındaki tüzüğünün 10/f maddesi, "yabancı bir devlet 
hesabına çalıştığı, Anayasaya aykırı hareket ettiği mahkeme karan ile sa
bit" olanların sendikadan çıkarılmalarını öngörmektedir. Maden İş Sendi
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kası'nın 1961 yılındaki tüzüğü, "yabancı bir devletin siyasetine, propa
gandasına, fikir ve kanaatlerinin yayımına veya gerçekleştirilmesine alet 
olanlar"ı (M. 5) sendikadan ihraç etmektedir. Petkim Iş Sendikası'nın 
1973-1974 yıllarındaki anatüzüğlinde, "yabancı bir devletin siyasetine 
alet olanlar"ın, "milli menfaatlere aykırı harekette bulunanlar"ın sendika
dan çıkarılacağı belirtilmektedir (M. 7). Şeker İş Sendikası da, "kanunla
rın menettiği ideolojik harekette bulunmak ve bu ideolojiyi yaymaya ça
lışm acı (M. 7/d) ve Tez Büro İş Sendikası 1978 yılındaki tüzüğünde 
"milli çıkarlara aykırı hareket" etmeyi (M. 18) üyelikten çıkartmak için 
yeterli bulmuştur.

Bunlara karşılık, 27 Temmuz 1946 tarihinde kurulan Zonguldak Ma
den Kömür Havzası İşçileri Sendikası'nın tüzüğünde sendikaya üye ola
mayacağı belirtilenler şunlardı: "Yalnız ahlakça düşük oldukları, işletme
ler idaresine ve diğer makamlara ispiyonculuk ettikleri, arkadaşlarını bir
birine kattıkları ve topluluğu dağıtmaya sebep verdikleri, ırkçılık veya fa
şizm akımlarına kapıldıkları belli olanlarla, işçilerin istek ve davranışları
nı sabote edenler, sendikaya üye olamazlar." (M. 9)

Yüz Kızartıcı Suç
Sendika tüzüklerinin önemli bir kısmında, yüz kızartıcı suçtan hü

küm giyenlerin sendika üyeliğine alınmayacağı, sendika üyesi iken böyle 
bir duruma düşenlerin üyelikten çıkarılacağı hükmü yer almaktadır (Bay- 
sen - 1977; DLH - İş - 1980; Ges - İş - 1974; Maden İş - 1961; Moleyis - 
1977; Petkim İş - 1977; Şeker İş - 1972; Tekgıda İş - 1978; Türk Oley 
Sen - 1979; YSE - İş - 1979).

Bazı tüzüklerde üyelik için "medeni hakları kullanma ehliyeti bakı
mından kısıtlı bulunmamak" (Çimse İş - 1977, M. 6) hükmü yer almakta
dır.

Bazı tüzüklerde, geçmişte sendikadan istifa ederek ayrılmış işçilerin 
yeniden üye kaydedilmelerinde kısıtlama getirilmişti. Tekgıda İş Sendi- 
kası'nın 1978 yılındaki tüzüğünde şu hüküm yer almaktadır: "Sendikadan 
ihraç edilmiş olmamak, sebepsiz istifa etmiş olmamak, başka bir sendika
ya üye olmamak. Bu gibi hallerde üyeliğin kabulü genel icra kurulu veya 
merkez şube icra kurulunun kararma bağlıdır (M. 6/f). DİSK'e bağlı Gıda 
İş Sendikası'nın tüzüğünde ise benzer bir hüküm vardı: Sendikadan istifa 
ederek ayrılmış olanların yeniden üyeliğe kabulü genel yürütme kurulu
nun onayına bağlanmıştır.

Sendika tüzüklerinin hemen hemen tümünde, sendika tüzüğüne, yö
netmeliklerine, amaç ve ilkelerine aykırı tutum ve davranış içine giren 
sendika üyelerinin üyelikten çıkarılacağı belirtilmekteydi. Sendika amaç 
ve ilkeleri ise büyük bir çeşitlilik göstermektedir. DİSK'e bağlı sendikala
rın benimsedikleri "Tek Tip Demokratik Tüzük'ün "Sendikanın amaç ve 
ilkeleri" başlıklı 3. maddesinin son bendi şöyledir: "Bu amacını gerçek
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leştirmek için, ülkemizi ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı ön
gören, uluslararası işçi sınıfı ile uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, 
sosyalist bir düzenin hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmayı 
ilke sayar." Bu anlayışa göre, DİSK'e bağlı sendikaların üyeleri arasında 
sosyalist olmayanların tümünün sendika ilkelerine aykırı davrandıkları 
gerekçesiyle sendikadan çıkarılmaları mümkündü. Çimse-îş Sendika- 
sı'nın amaçlan arasında da şunlar yer almaktadır: "Sendika, insan haklan- 
na, Atatürk ilkelerine ve Anayasaya dayanan milli, demokratik, laik ve 
sosyal hukuk devleti anlayışı içinde, faşizm, komünizm, anarşizm, gerici
lik ve her türlü demokrasi dışı siyasal akımla, yoksulluk, cehalet, sefalet 
ve işsizlikle mücadele ile demokratik düzenin konınup yerleşmesine, sos
yal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılmasına 
hizmet etmeyi temel amaçlarından sayar." (M. 3) Bunları temel amaç ola
rak kabul etmeyenlerin ise, tüzüğe göre, sendikadan çıkanlmalan öngö
rülüyordu.

Üyelikten çıkarılmak için yeterli olan ve çeşitli tüzüklerde görülen 
eylemler ise şunlardı: Sendikayı kişisel çıkarlar için kullanmak, sendika 
sırlarını açıklamak, aynı işkolunda başka bir sendikanın kurulmasına yar
dım etmek veya kurucusu olmak veya yönetiminde yer almak, sendikanın 
zayıflamasına, birlik-beraberliğinin azalmasına neden olucu davranışlar
da bulunmak, üç ay süreyle aidat ödememek, kanıtlanması mümkün ol
mayan isnatlarla sendikayı, yönetici ve temsilcileri küçük düşürmek. Pet
rol İş Sendikası'nın 1975 yılında kabul edilen tüzüğünde, "umumi ahlaka 
aykırı bir hayal tarzı sürmek" üyelikten çıkarmak için yeterli kabul edil
mektedir. Genel İş Sendikası'nın tüzüğünde, "genel kurul, yönetim kuru
lu, onur kurulunun çıkarma nedeni olarak kabul ve karar vereceği haller" 
denilerek, çıkarma nedenleri son derece geniş ve yoruma açık tutulmuştu. 
Bazı tüzüklerde ise, 274 sayılı Sendikalar Yasasının izin vermesine kar
şın, aynı işkolunda başka bir sendikaya üye kaydolmak, üyelikten çıkar
mak için yeterli gerekçe sayılmıştı (Koop İş - 1976; Maden İş - 1974; 
Petkim İş - 1979; Petrol Kimya İş - 1975).

Üyeliğe giriş konusunda konan koşul ve kısıtlamalarla, sendika üye
liğinden çıkarılma için getirilen gerekçelerin ne ölçüde uygulandığı ko
nusunda yapılmış araştırmalar yoktur. Sendikalar bu hükümleri fazla cid
di bir biçimde uygulamadılar. Ancak sendika yönetiminin değiştirilme 
eğiliminin ağırlık kazandığı sendikalarda ve dönemlerde, sendika yöneti
cilerinin anti-demokratik uygulamaları için sendika tüzüklerinde yeterli 
ve gerekli gerekçe yedek güç olarak tutuldu.

SENDİKA TEMSİLCİLERİ
Sendikaların, üyesi bulunan işçilerin algıladıkları çıkarlannın konı- 

yucusu mu, yoksa işçileri belirli bir amaç için kullanmada araç mı olduğu 
konusunda en önemli göstergelerden biri, 274 sayılı Sendikalar Yasası 
uyarınca "atanan" sendikal temsilcilerinin, "işçi temsilcisi" biçiminde mi,
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yoksa "sendika temsilcisi" biçiminde mi belirlenip, çalışmalarının yön
lendirildiğidir. Sendika temsilcilerinin işçilerden bir kopuşu söz konusuy
sa, bu kopuş sendika yöneticiliğinin diğer kademelerinde çok daha büyük 
boyutta ortaya çıkmaktadır.

Sendika temsilciliği konusu çeşitli sorularla irdelenebilir: Sendika 
temsilcisi olmak için hangi koşullar konmuştur? Sendika temsilcisini kim 
seçer? Sendika temsilcisi görevden alınabilir mi? Bunun koşulları nedir?

Sendika temsilciliği bazı sendikalarda tüzük dışında yönetmeliklerle 
de düzenlenmişti. Bu yönetmeliklerin elde edilebildiği durumlarda, tü
züklerdeki genel hükümlerin ötesinde bu yönetmeliklerdeki hükümlere 
itibar edilmiştir.

Sendika temsilciliği için en kapsamlı koşulları öne süren sendikalar
dan biri Genel İş’ti. Sendika işyeri Temsilciliği Yönetmeliği'nin 4. ve 5. 
maddeleri şu şekildeydi:

"Madde 4. Nitelikler:
İşçi sınıfı bilimini bilmek ve bu yolda örgütlü mücadelenin yararı

na inanmak, hiyerarşik sistem içerisinde örgütsel bütünlüğü sağlamak ça
basında bulunmak...

"Madde 5. Kanuni Ehliyet:
İşçiler aşağıdaki şartlarda sendika işyeri temsilcisi atanamazlar:
a. Dolandırıcılık, emniyeti suistimal, hırsızlık, sahtekarlık, yalan ye

re yemin, yalan yere şahadet, cürüm tashii, iftira suçlarından biri 
ile mutlaka hapis veya 6 aydan fazla hükümlü bulunmak,

b. Kamu hizmetlerinden yasaklanmış olmak,
c. Aidat ödememek, örgütsel disipline uymamak nedeniyle tüzük ve 

yönetmelik hükümlerini ihlal etmiş olmak,
d. Toplum çıkarlarını sabote edecek faaliyetlerde asli veya fer'i şe

kilde bulunmuş olmak."
Kimya îş Sendikası'nın 1965 yılında kabul edilmiş tüzüğünde ise, iş

yerinde bir yıl kıdem ve sendikada üç ay üyelik, okur yazarlık ve "sendi
kacılık ülküsünü benimsemiş ve sendika amaç ve prensiplerine sadaka
tiyle tanınmış olmak" koşul olarak getirilmektedir.

Petrol îş Sendikası'nın tüzüğünde (1975) "sendika amaç ve ilkelerine 
uygun fikir yapısında bulunmak" ve "işyerinde, tanınmasını gerektirici 
bir süre çalışmış bulunmak" gibi yoruma çok açık hükümler konmuştu.

Tekgıda İş Sendikası'nın tüzüğünde (1978), ulusal çıkarlara karşı ge
lenlerin ve sabote edici faaliyetlerde bulunanların sendika temsilcisi ola
mayacağı belirtilmişti.

Tez Büro îş Sendikası'nın temsilci yönetmeliğinde ise, "haysiyet ki
nci bir suçtan mahkumiyeti bulunmamak" ve "sendika onur kurulunca 
hakkında herhangi bir karar verilmemiş olmak", gerekli koşul olarak gös
terilmişti (M. 4). Ayrıca, "milli menfaatleri ve rejimi sabote edecek faali
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yetlerde asli veya fer'i şekilde bulunmuş olmak" da (M. 5) temsilciliği en
gellemekteydi.

İncelenenler arasında, işçilerin sendika temsilcilerini seçme hakkım 
koşulsuz ve kısıtlamasız olarak açık bir biçimde kabul eden fazla tüziik 
bulunamamıştır. As İs Sendikası tüzüğü şu hükmü getirmekteydi: "İşyeri 
sendika temsilciliklerine ancak üyelerin kendi aralarında seçecekleri işçi
ler atanır" (M. 3/B/b). Dev Maden Sen’in tüzüğünde de benzer bir hüküm 
vardı: "İşyeri temsilcilik kurulu, üye işçiler tarafından yasada belirli sayı
da seçilen temsilcinin atanması ile oluşur" (M. 43). Bu hüküm, DİSK ta
rafından hazırlanan Tek Tip Demokratik Tüzük'ün 50. maddesinden ay
nen alınmıştı. Sosyal İş ve Tekges İş Sendikalarının tüzüklerinde de ben
zer hükümler yer almaktaydı.

Bazı tüzüklerde ise, temsilcilerin işçiler tarafından seçilmesi hükmü
nün yanı sıra, yönetimin atama hakkının saklı olduğu özenle belirtilmişti. 
Bank Sen tüzüğünün 43. maddesinde, "genel yürütme kurulu gerektiğin
de temsilci atama yetkisine sahiptir" denilmektedir. Baysen'in temsilcilik 
yönetmeliğinin 3. maddesinde, işçiler tarafından seçilen temsilcilerin şu
be yönetim kurulu tarafından genel merkezin onayına sunulacağı ve 
onayla birlikte temsilciliğin kesinleşeceği belirtilmektedir.

Desiyab İş Sendikası'nın tüzüğünün 34. maddesi ise şu şekildedir: 
"Sendika yürütme kurulunun sendika prensipleri veya çıkarları açısından 
seçim sonuçlarını bozma, kaldıırna yetkisi ile yasada belirtilen atama yet
kisi saklıdır." Devrimci Metal İş'in tüzüğünde genel yürütme kurulunun 
görevleri arasında, "işyeri temsilcilerinin seçiminin onaylanması" da sa
yılmıştı. Devrimci Toprak İş'in tüzüğünde "atama yetkisinin saklı" oldu
ğu vurgulanmıştı. Genel İş tüzüğünde temsilcilerin "şube yönetim kurulu 
kararıyla" atanacağı "veya gerektiğinde seçim yapılacağı" belirtilmişti 
(M. 59). YSE-İş tüzüğünde ise, "gerektiğinde seçim yapılır veya atanır" 
denilmişti.

Bazı sendikalarda ise temsilcilerin atanacağı kesin hükme bağlanmış
tı: Tiirk-İş üyesi Basın İş'te bu yetki şube yürütme kuruluna aitti. Çağdaş 
Metal İş Sendikası'nda atamaları merkez yönetim kurulu yapıyordu. Çimse 
İş, Deri İş, Petrol İş, Sine Sen, Şeker İş Sendikalarının tüzüklerinde de sen
dika temsilcilerinin atamayla saptanacağı belirtilmişti. Ancak, tüzükte 
böyle bir hüküm olmasına karşın seçime başvurulması da pratikte görül
müştür. Tüzüklerde bu konuda hüküm olmaması halinde, sendika yönetici
lerinin yasada kendilerine verilmiş atama hakkını kullanacakları düşünüle
bilir. İncelenen tüzükler arasında bu konuda en ilginç hüküm Gen.si İş'in tü
züğünde yer almaktaydı: "İşyeri temsilcileri, yönetim kurulu tarafından 
sendikaya bağlılığı belirlenmiş güvenli üyeler arasından seçilir" (M. 46).

Sendika temsilcisi olmak için konan koşullar ve temsilcinin atanma 
biçimi, sendika temsilcilerini, işçilerin temsilcisi olmaktan çok, sendika
nın işyerindeki temsilcisi olarak görme eğiliminin ağır bastığını göster
mektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde, 3008 sayılı İş Yasası'nın 78. mad
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desindeki temsilci işçilik (mümessil işçilik) kurumunun işçiler açısından 
daha demokratik olduğu ve genellikle işçi temsilcilerinin seçildiği söyle
nebilir.

Şu veya bu şekilde göreve getirilmiş sendika temsilcisinin görev sü
resi genellikle belirlenmemişti. Belirlenenler arasında (Türk-İş) Basın İş, 
Devrimci Sağlık İş, Devrimci Toprak İş Sendikalarında 1 yıl, Baysen'de 
2 yıl, Bank-Sen, Desiyab İş, Petrol İş, Sosyal İş (1977) ve TİS'de 3 yıldı.

Sendika temsilcilerinin görevlendirilmelerinden sonra görevden 
alınmaları iki biçimde olmaktaydı: İşyerindeki sendika üyelerinin istemi 
üzerine; sendikanın yönetim organlarının kararıyla. Bazı sendikaların tü
züklerinde her iki yol da mümkün kılınmıştı. Bazı tüzüklerde ise bu yetki 
yalnızca yönetim organlarına verilmişti. As İs Sendikası'nın tüzüğünde 
ise yönetim organlarına seçilmiş temsilcileri görevden alma yetkisi tanın
mamıştı.

As İs Sendikası tüzüğüne göre, "üye çoğunluğunun istemi ile işyeri 
sendika temsilcilerini yenilemek zorunludur" (M. 3). Ayrıca, işyeri sendi
ka üyelerinin aralarından onda bir oranında seçtikleri kişilerden oluşan iş
yeri işçi konseyinin salt çoğunluk kararıyla istemi de yerine getiriliyordu.

Bank Sen'de genel yürütme kurulu, temsilcilerin "faaliyetsizliği" ve 
sendika tüzük, yönetmelik ve organ kararlarına uymadığı gerekçesiyle 
temsilcilik sıfatım kaldırabilmekteydi. Baysen'de ise "görevleri yerine ge
tirmediği" gerekçesiyle şube yönetim kurulunun teklifi ve merkez yürüt
me kurulu kararıyla veya "tüzüğe aykırı düşünce ve davranışlar sendika 
aleyhinde eyleme dönüştüğünde," merkez yürütme kurulu kararıyla, tem
silci görevden alınabiliyordu. Sendika üyelerinin ancak üçte ikisinin yazı
lı ve gerekçeli başvurusu halinde aynı işlem uygulanıyordu. Genel İş 
Sendikası'nın işyeri temsilcileri yönetmeliğinin 6. maddesinde de üçte iki 
oranı kabul edilmişti. DİSK'in hazırladığı tip tüzükte, işyerindeki üyele
rin yarıdan bir fazlasının istemi üzerine temsilcilerin görevden alınacağı 
(M. 50) ve ayrıca merkez yürütme kurulunun "anatüzük ve yönetmelikle
re aykırı davranış" gerekçesiyle görevine son verme yetkisinin olduğu 
(M. 20/d) belirtilmekteydi. Petrol Kimya İş Sendikası'nın tüzüğünde ise, 
"genel yürütme kurulu ve şubeler... gerekli gördüğü her zaman değiştiri
lebilir" (M. 46) şeklinde geniş kapsamlı bir hüküm getirilmişti.

Sendika temsilcilerinin görevden alınma yetkisi bazı sendikalarda 
şube organlarına (Çimse İş), bazı sendikalarda merkez organlarına (DİSK
- Tek Tip Demokratik Tüzük) ve bazı sendikalarda da her iki düzeydeki 
organa verilmişti (Petrol Kimya İş).

ŞUBE ORGANLARI
Sendika örgütlenmesinde işyerlerinden sonraki ilk birim şubelerdir. 

Bazı sendikalarda şube yerine bölge temsilciliği (Maden İş, Bank Sen) te
rimi kullanılmaktaydı. DİSK tarafından hazırlanan tip tüzükte ve bu tüzü
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ğü kabul eden sendikalarda ise, hem şube, hem de bölge temsilciliği ör
gütlenmesi vardı. Şubeler belirli bölge temsilciliklerine bağlıydı.

Şube ve/veya bölge temsilciliklerinin kurulmasına karar verilmesi 
genellikle merkez yürütme veya merkez yönetim kurullarının yetkisin- 
deydi. Şube başkanı ve yönetim organı da genellikle aynı merkez organı 
tarafından atanmaktaydı. Ancak atanan şube yönetim organının ne kadar 
süre içinde ilk genel kurulu toplayacağı konusunda farklı uygulamalar 
görülmektedir.

Bazı sendikaların tüzüklerinde bu konuda bir hüküm getirilmemiştir. 
Bu durumda atamalı şube yönetimi bir genel kurul dönemi kadar görev 
yapabilmekteydi. Bu konuda saptanabilen en kısa süre, 3 ay ile As İs, 
Devrimci Sağlık İş ve Sine Sen'dedir. Bank Sen'de 6 ay içinde genel ku
rul öngörülmüştü. DİSK'in tip tüzüğünde, Kimya İş, Koop, İş, Petkim İş, 
Petrol Iş, Sosyal İş ve TİS'in tüzüklerinde bu süre 1 yıldı. Seçimle gelme
yen bir yönetimin uzun süre görevde kalması sendika-içi demokrasi ile 
bağdaşmaz. Ancak, şubede yeterince üye olmadan alelacele yapılacak bir 
genel kurul, temsil yeteneği kısıtlı olan bir yönetimi daha uzun bir süre 
için meşrulaştırabilir. Bu olası olumsuzluğa karşın ve olağanüstü genel 
kurula çağrı olanağını da gözöniinde tutarak, atamalı yönetimden seçimle 
gelmiş bir yönetime bir an önce geçmenin sendika-içi demokrasinin ge
liştirilmesine katkıda bulunacağı söylenebilir.

Sendika-içi demokrasi açısından önemli diğer iki nokta, seçimle ge
len şube yöneticilerinin görevden alınması ve hatta şubelerin kapatılması
dır. Bu konuda da birçok anti-demokratik hüküm ve uygulama görülmüş
tür.

Sendika şube (ve/veya bölge temsilciliği) yönetiminin görevden 
alınması yetkisi genel yönetim veya genel yürütme kurullarına verilmiş
tir. Bu uygulama için genellikle bu organların salt çoğunluğunun kararı 
yeterli görülmüştür. Ancak As İs Sendikası'nın bu konuya ilişkin tavrı 
şöyleydi: "Merkez yürütme kurulu, toplantıda hazır bulunanların oybirli
ği ile herhangi bir şube yönetim kurulunu, çalışmayışı yada Anatüzük ve 
ona bağlı yönetmelik hükümlerini çiğneyişi üzerine görevden çekebilir. 
Yerine, şube işlerini yürütecek başkanı ve şube yönetim kurulu üyelerini 
atar. Oybirliği sağlanamazsa konu olağanüstü genel yönetim kuruluna gö
türülür." (M. 22/d) Devrimci Sağlık İş Sendikası tüzüğünde ise salt top
lantıda hazır bulunanların değil, tüm üyelerin oybirliği zorunlu kılınmıştı: 
"Genel yürütme kurulu, 7 üyesinin oybirliği ile herhangi bir şube yönetim 
kurulu başkanının çalışmayışı yada anatüzük ve ona bağlı yönetmeliklerin 
hükümlerini çiğneyişi halinde görevinden affedebilir" (M. 17/d).

Sendika şube yönetiminin görevden alınabilmesi için gösterilen ge
rekçe hemen hemen tüm tüzüklerde "faaliyetsizlik ve anatüzük ve yönet
meliklere uymamak"tı. Tez Büro İş Sendikası tüzüğünde "sendikayı bö
lücü faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen" yönetimlerin değiştirileceği
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belirtilmişti. Bu konuda saptanabilen en geniş kapsamlı hüküm ise, YSE- 
İş Sendikası'nın tiizüğündedir: Merkez yürütme kurulu "gerektiğinde" şu
be yönetimlerini görevden alabilmekteydi.

Bu konuda en demokratik düzenlemelerden biri Kimya îş Sendika
sının 1965 yılındaki tüzüğünde yer almaktadır: "Genel icra kurulu, her
hangi bir şube yönetim kurulu ile başkanının faaliyetsizliği veya anatü- 
zük hükümlerinin veya buna bağlı yönetmeliklerin ihlali karşısında şube 
genel kurulunu toplantıya çağırır. Ve Şube yöneticilerinin faaliyetlerini 
üyelere anlatır" (M. 21).

Varolan şubelerin kapatılması da anti-demokratik uygulamaların bir 
parçası olabilir. Tüzüklerin önemli bir kısmında şubelerin kapatılmasına 
ilişkin açık hüküm yoktu. Bu durum, şube kurmaya yetkili organın "ge
rektiğinde" şubeleri kapatabileceği biçiminde yorumlanabilir. Genel İş 
Sendikası'nın anatüzüğünde ise, genel yürütme kurulunun "gerektiğinde" 
şube kapatabileceği açıkça belirtilmişti.

Şube kapatma yetkisi genellikle genel yönetim veya genel yürütme 
kurullarına verilmiştir. Ancak bazı durumlarda bu doğrultuda karar alına
bilmesi için gerekli çoğunluk üçte iki olarak belirlenmişti (Türk-îş Basın 
İş). Şube kapatmanın gerekçesi olarak da faaliyetsizlik veya sendika 
mevzuatına uymamak gösterilmektedir. Örneğin, As îs Sendikası'nın tü
züğünde, "merkez yürütme kurulu varlığında yarar görmediği şubeleri ta
mamen kaldırabilir ve bunu ilk genel yönetim kurulunun onayına sunar" 
hükmü yer almaktadır. Sosyal-îş'in 1977 yılındaki tüzüğünde ise, "Sendi
ka yönetim kurulu sendika mevzuatına uymayan veya verimli olmayan 
şubelerin feshine karar verir" (M. 18) denmektedir.

Sendika şube genel kurullarının oluşması sendikalar arasında farklı
lık göstermektedir. Bazı sendikalarda (özellikle üye sayısının az olduğu 
durumlarda) bir şubeye bağlı işyerlerinde çalışan tüm üyeler şube genel 
kurulunun doğal üyeleri kabul edilmekteydi. Bazı sendikalarda ise, işyer
lerinde yapılan seçimlerle şube genel kurulu delegeleri saptanmaktaydı. 
Bu seçimler demokratik bir şekilde yapıldığı ve sonuçlara yöneticiler 
saygı gösterdiği sürece, sendika-içi demokrasi açısından bu iki yöntem 
arasında temelde fazla bir fark bulunmuyordu.

Şube genel kurullarının oluşumuna ilişkin diğer bir sorun, 274 sayılı 
Sendikalar Yasası ve sendika tüzüklerinde işsiz kalan üyenin üyeliğinin 
düşmeyeceğine ilişkin hükümden kaynaklanmaktaydı Sendikaların örgüt
lü bulunduğu işkolunun dışında bir işte çalışmayan, ancak sendikanın ör
gütlü bulunduğu işyerlerinden birinde de bulunmayan bir üye, şube genel 
kuruluna katılabilmeli miydi? Sendika tüzüklerinin birçoğunda bu konu
da açık hüküm yoktu. Genel uygulama, işsiz üyelerin şube genel kurulla
rına katılamaması biçimindeydi. Sendika ile üye arasındaki ilişkinin bu 
dönemdeki yaygın biçimi de gözönüne alındığında, sendika üyelerinden 
işsiz kaldıkları bir dönemde sendika şube genel kuruluna katılma doğnıl-
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tuşunda yaygın bir talep gelmediği söylenebilir. Bazı sendika tüzüklerin
de ise, "düzenli aidat ödeyenler"in şube genel kuruluna katılabileceği 
hükmü getirilerek, aidat ödemeyen işsiz üyelerin söz hakkı alınmıştı.

Sendika tüzüklerinin büyük bir kısmında, şube organlarına aday ola
bilmek için belirli koşullar getirilmemişti. Bu konuda saptanabilen bir ör
nek, Bank-Sen'in tiiziiğündedir. Aday olabilmek için sendika tarafından 
düzenlenen 3 günlük "A" tipi seminerin başanyla bitirilmesi gerekli gö
rülmüştü.

Şube genel kurulunda şube organlarına aday olabilme konusunda, 
delege olmanın ötesinde bir koşula ise rastlanamadı.

M ERKEZ ORGANLARI
Merkez genel kuruluna delege olma konusunda, şube genel kıırulla- 

rındakinden çok daha sıkı kurallar getirilmiştir. DİSK tarafından hazırla
nan tip tüzükte, ödenti borcu olmamak ve en az 6 aydır sendikaya üye 
bulunmak koşullan yer almaktaydı. DİSK'e bağlı sendikalann bir kısmı 
da 1979 ve 1980 yıllarında yaptıkları genel kurullarda tüzüklerini bu tip 
tüzük doğrultusunda değiştirdiler. Örneğin, Sosyal İş Sendikası'nın 1977 
yılındaki tüzüğündeki hüküm şöyleydi:

"Sendikanın veya sendikanın bağlı olduğu üst kunıluşlardan birinin 
düzenlediği ve kendisinin katılması istenen eğitim seminerlerine ya
zılı geçerli mazeret bildirmeksizin katılmamış veya mazeretli de olsa 
çağrıldığı eğitim seminerlerinden 2/3'sine katılmamış olanlar delege 
olamazlar.
"Sosyal İş'in üyesi iken, aynı işkolunda bir başka sendika kuruluşu 
sağlamış veya yönetici olarak görev almış olmak.
"Şube genel kunıl tarihinde en az 2 yıllık üyelik kıdemine sahip ol
mak veya en az 6 ay sendika baştemsilciliği veya en az 1 yıl sendika 
işyeri temsilciliği veya sendikanın genel merkez veya şube organla
rından herhangi birinde görev yapıyor olmak veya yapmış olmak. 
Merkez ve şube organlarında görev süresi en az 6 aydır." (M. 13)
1980 yılında ise tip tüzükteki hüküm getirildi. Tekges İş Sendika- 

sı'nın tüzüğünde bu hükümlere bir de 18 yaşını bitirmiş olmak koşulu ek
lenmişti.

DİSK'e bağlı Maden İş ve Bank Sen'in 1974 ve 1979 yıllarındaki tü
zükleri, saptanabilen en anti-demokratik hükümleri içeriyordu. Bank Sen 
tüzüğünün 12. maddesine göre, okur yazar olmak ve aidat borcunu düzenli 
ödemenin ötesinde, tüzüğe aykırı davranışlar nedeniyle cezalandınlmamış 
olmak ve işkolunda kurulu başka bir sendikanın üyesi bulunmamak koşul
ları da aranmaktaydı. Maden İş Sendikası'nın tüzüğünde getirilen hükümler 
ise şunlardı: Sendika tarafından düzenlenmiş üç günlük semineri başan ile 
tamamlamış olmak, iki senelik üye bulunmak ve 23 yaşını bitirmiş olmak.

*
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Sendika tüzüklerinde "ödenti borcu bulunmamak" veya "düzenli ai
dat ödüyor olmak" gibi hükümler, işsiz kalan sendika üyelerinin seçme 
ve seçilme hakkının kısıtlandığını da göstermektedir.

Bağımsız Desiyab-İş Sendikası’nın tüzüğünde de genel kurul delege
liği için koşullar getirilmişti. Delegelik için sendika seminerlerinden geç
miş olmak, aynı işkolunda başka sendikaların kurucu üyesi veya yöneti
cisi olmamak, 2 yıllık üye veya 1 yıllık sendika temsilcisi veya 6 aylık 
baştemsilci olmak gerekmekteydi.

Ges İş Sendikası'nın tüzüğünde de, başka sendikalara üye olmanın 
genel kurul (şube ve merkez) delegeliğini önleyeceği belirtilmekteydi.

MİSK'e bağlı Türk Oley Sen'in tüzüğünde, delegelik için, hüküm 
giymemiş olmak, işyeri disiplin kurulundan herhangi bir ceza ile cezalan
dırılmamış olmak koşullan getirilmişti. Ayrıca, en az üç aydır aidat ödü
yor olmak ve ilkokul mezunluğu da gerekli görülmüştür.

Merkez genel kurul delegeliği için "sendikanın düzenlediği seminer
lerde başarılı olma" koşulunun aranması, ancak sendikanın yöneticileri
nin uygun göreceği düşünce ve yapıda olanlann merkez yöneticilerini be
lirleyebileceğini kabul etmek demekti. Diğer bir deyişle, yöneticiler, ken
dilerini seçecekleri seçme hakkına sahipti.

Sendikaya "düzenli aidat ödüyor olmak" koşulu, işsiz sendika üyele
rinin seçme ve seçilme özgürlüğünü kısıtlamaktaydı.Ancak, "özürsüz 
ödenti borcu olmamak" şeklindeki bir hüküm, çalışmakta olan ve sendi
kaya karşı çok temel bir yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiyi ceza
landırmaya yönelikti.

Merkez genel kurul delegelerinin şube genel kurullannda seçilme
sinden sonra, bu delegeliğin iptali veya düşmesi de bazı tüzüklerde müm
kün kılınmıştı.

Deri İş’te genel kurul delegeliği, "sendika anatüziik ve yönetmelikle
rine aykırı bir hareket görülmüş ise, genel icra kurulu ve genel haysiyet 
divanının ortak toplantısında verilecek çoğunluk kararı ile" (m. 12) kaldı- 
rılabiliyordu.

Dev Maden Sen, TİS, Sosyal İş ve Tekges İş'te delegeliğin kaldmla- 
bilmesi, merkez yönetim kurulunun istemi ve genel kumlun kararına bağ
lıydı.

Devrimci Toprak İş'te "anatüziik, yönetmelikler hükümlerine aykm" 
hareket eden delegenin bu sıfatının genel yürütme ve genel onur kurulları
nın ortak toplantısında oy çokluğu ile kaldınlabileceği belirtilmişti (M. 21).

Maden İş Sendikası'nın 1963 ve 1974 yıllanndaki genel kurullarında 
kabul edilen tüzüklerinde ise, delege seçilenlerin "sendika ana tüzük ve 
yönetmelikler hükümlerine aykırı bir hareketi görülmüşse, genel icra ku
rulu ile genel haysiyet divanının ortak toplantısında vanlacak çoğunluk
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karan" ile bu sıfatın kaldırılabileceği belirtilmişti (1963 Tüzüğü, M. 13; 
1974 Tüzüğü, M. 22). Aynı hüküm, Türkiye Gıda Iş Sendikası'nın tüzü
ğünde de yer almaktaydı.

Ges Iş Sendikası'nın tüzüğünde, "delegelerin aynı işkolunda başka 
bir yere nakli delegeliğini kaldırmaz" (M. 11) hükmü yer alırken, Şeker- 
Iş'in tüzüğünde, "istifa, geçici ve süreli ihraç, işten aynlma, ölüm ve şe
hirlerarası nakillerde delegelik sıfatı düşer" (M. 12) denilerek, çeşitli an- 
ti-demokratik uygulamalara zemin hazırlanmaktaydı.

Genel kurallar, seçimle gelen delegelerin ötesinde, doğal delegeler 
ve atamalı delegelerden oluşabiliyordu.

Sendikaların iç işleyişinde en anti-demokratik uygulamalardan biri 
atamalı delegelerdir.

Atamalı genel kurul delegesi uygulaması bu dönemde pek yaygın 
değildi. Saptanabilen örnekler şunlardır:

Maden îş ve Devrimci Toprak İş Sendikalan’nda tüzüklerde atamalı 
delegelik açıkça ele alınmaktaydı. "Seçimli delegeler toplamının yüzde 
10'u nisbetinde yürütme kurulunca seçilen delegeler..." (Devrimci Toprak 
İş, M. 11). "Genel merkez kongresine iştirak edecek delege yeküniinün 
yüzde 10'unu genel başkanlığın tesbit etme selahiyeti vardır." (Madenlş - 
1961, M. 18/f). "Tabii delegeler ile seçimle gelen delege yekününün yüz
de 10'u nisbetinde genel yürütme kurulunca seçilecek delegeler..." (Ma
den İş-1974, M. 11).

Atamalı delegelerin ikinci türü, genel kurul doğal üyeleri arasında 
saklanmıştı. Sendika şube başkanlan ve işyeri baştemsilcileri de bazı sen
dikalarda genel kurul doğal üyesiydi. Bazı tüzükler, doğal üyeliği seçim
le gelmek koşuluna bağlarken, bazılarında bu hüküm yoktu. Bu durumda, 
yeni şubelerin kurulması, varolan şubelerin yönetimlerinin değiştirilmesi 
ve istenilen kişilerin işyeri baştemsilciliklerine atanması sayesinde, mer
kez organlarında hakim olan grubun genel kurul delegelerinin önemli bir 
bölümünü belirlemesi olanağı doğmaktaydı. İncelenenler arasında bu 
doğrultuda hükümlerin bulunduğu saptanan sendikalar şunlardır: Baysen 
Sendikası'nın 1977 tüzüğünde şube başkanlan ve işyeri baştemsilcilerinin 
doğal delege olduğu belirtilmişti. Deri Iş'in uygulamasında şube başkan
lan ve sekreterleri doğal üyeydi. Devrimci Sağlık Iş’te atamayla göreve 
getirilen bölge temsilcileri doğal delege sayılmıştı. Tek Eğitim Büro İş'in 
tüzüğünde, şube başkanlan ve şube yürütme kurulu üyeleri doğal dele
geydi. Benzer bir uygulama Türk Oley Sen'de vardı. Bölge başkanlan, 
şube yönetim kurulu üyeleri ve işyeri baştemsilcileri (seçimle gelme ko
şulu aranmadan) doğal delege kabul edilmişti. Bu uygulama, Türk Oley 
Sen'in incelenen diğer tüzüğünde, salt baştemsilcileri değil, tüm temsilci
leri de kapsayacak bir biçimde yaygınlaştınlmıştı (M. 10).

Türkiye Gıda İş'in tüzüğü, bölge temsilcileri ve şube başkanlanm 
doğal delegeliğe uygun görmüştü.
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Bu dönemde, gerek doğrudan, gerekse dolaylı biçimlerde gerçekleş
tirilen atamalı delege sistemi, sendika-içi demokrasiyi zedeleyen uygula
malara yol açmıştır.

Genel kurul delegeliğinde atamalı ve seçimli grubun dışında, bir de 
doğal delegeler vardı. Birçok sendika, sendika kurucularını ve eski genel 
başkanlarını genel kurul doğal üyesi kabul etmekteydi. Bazı tüzüklerde, 
bu kişilerin üyeliklerinin devam etmesi halinde bu sıfatı kazanabilecekle
ri belirtilmişti.

Merkez organları (merkez yönetim kurulu, merkez yürütme kurulu, 
merkez onur kurulu, merkez denetim kumlu) asıl üyeleri genel uygula
mada merkez genel kurulu doğal üyeleriydi. Genel kurulda çalışmaları 
değerlendirilecek grup da bunlar olduğundan, bu organların asıl üyeleri
nin doğal delegeliği normal karşılanabilir. Ancak bazı sendikalarda mer
kez organları asıl üye sayılarının aşırı şekilde şişkinliği ve buna karşılık 
seçimle gelen delegelerin sayısının göreli azlığı, sendikanın yönetimin
den bir dönem sorumlu olmuş kişilerin neredeyse kendi kendilerini yargı
lamaları gibi bir durumu ortaya çıkarmaktaydı. Bu durumda, doğal dele
gelik kurumunu kongrede söz hakkıyla sınırlamak, oy verme, ve seçilme 
haklarını ise seçilmiş delegelere tanımak, bu tür mahsurlan ortadan kaldı
rabilirdi. Böylece, merkez organlannda görev yaparken aynı anda şube 
kongrelerinde delege olarak seçilenlerin seçme ve seçilme hakları da ko
runmuş olacaktı.

Çeşitli tüzüklerde seçimle gelen bazı organ üyelerinin de doğal dele
geliği tanınmıştı. Bu kişiler, şube başkanları, bölge temsilcileri, şube yö
netim kurulları üyeleri, konsey sözcüleri, temsilciler meclisi üyeleri, baş- 
temsilcilerdi. Bunların sayısının çok fazla olmadığı ve seçimle geldikleri 
sürece, sendika-içi demokrasi açısından bu uygulamaların fazla bir sakın
cası olmadı.

Bu açıdan önemli noktalardan biri, genel kurul doğal delegeleri ile 
seçimli delegeler arasındaki sayısal ilişkiydi. Seçimli delegelerde kaç üye 
başına bir delege seçileceği sendikadan sendikaya ve aynı sendikada üye 
sayısındaki artışa bağlı olarak değişmekteydi. Örneğin, As İs Sendika
sında her 20 üye için 1 delege seçilir ve üye sayısındaki artış nedeniyle 
iiye/delege oranında bir artış gerekli kılınmazken, başka sendikalann uy- 
gulamalan şu şekilde özetlenebilir: Çimse İş Sendikası'nda, şubenin üye 
sayısı 900'iin üstündeyse, ilk 900 üye için 4, daha sonraki her 300 üye 
için 1 delege seçilmekteydi. Genel Iş Sendikası'nda ise, şubelerde 1000 
üyeye kadar 3, binden sonraki her 500 üye için 1 delege seçiliyordu.

İncelenen tüzükler içinde bu konuda en demokratik olanı (sendika 
üye sayısının azlığına bağlı olarak) Gensi İş'ti: "Sendikalı olan üyeler ge
nel kumlu teşkil eder." (M. 17)

Sendika merkez ve şube genel kurullarının olağan dönemi ile olağa
nüstü genel kurul toplama koşullan da sendika-içi demokrasi ile yakın
dan ilgilidir.
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274 sayılı Sendikalar Yasası’na göre, genel kurullar arasındaki aza
mi süre belirlenmişti. Yasa 1963 yılında kabul edildiğinde bu süre iki yıl
dı. 1970 yılında 1317 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle, bu süre üç yıla 
çıkarıldı. Yasanın azami süreyi belirlemesi ve daha kısa aralıklarla genel 
kurul toplanmasına izin vermesine karşın, incelenen tüzüklerin ikisi dı
şında tümünde bu süre üç yıldı. Bazı tüzüklerde ise, yasada belirtilen aza
mi sürenin yasa değişikliği ile artırılması durumunda, değişikliğin otoma
tik olarak uygulanacağı baştan belirtilmişti. İncelenenler arasında yasada 
belirtilen azami sürenin altındaki aralıklarla genel kurul toplanmasını ön
gören iki sendika, As İs ve Devrimci Sağlık Iş'ti. Bu sendikalarda olağan 
genel kurul iki yılda bir toplanıyordu.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR
Merkez ve şube genel kurullarının üyeler tarafından olağanüstü ola

rak toplantıya çağrılmaları, 274 sayılı Sendikalar Yasasında ele alınma
mıştı. Bu konuda Dernekler Yasasının genel hükümleri geçerliydi.

Sendikalar konusunda ortaya çıkan ilk sorun, tüm üyelerin mi, yoksa 
salt aidat ödeyen üyelerin mi beşte birinin başvurusunun, genel kurulun 
olağanüstü toplanması için gerekli ve yeterli kabul edileceğiydi. Sendika 
tüzükleri bu konuyu farklı düzenlemişlerdi. Sendikaların çoğunda "üyele
rin beşte biri" olağanüstü genel kurul çağrısı için yeterli görülürken, Sine 
Sen, Petkim İş (1973-74) tüzüklerinde "aidat ödeyen üyelerin beşte biri" 
öngörülmüştü. Sendikaların üyeleriyle ilişkisi düşünüldüğünde, aidat 
ödemeyecek koşullarda sendika üyeliğini sürdüren (daha doğrusu, sendi- 

' ka üyeliğini sona erdirmemiş olan) kişilerin beşte birinin olağanüstü ge
nel kurul için başvurusunu sağlamak çok zordu. Sendikalar, yetki uyuş
mazlıklarında kullanmak ve kendilerini güçlü göstermek için de sendika 
üyeliklerini abartmakta, yasal olarak sona ermiş olan üyelikleri iptal et
memekteydiler. Bu dönemde, üye-sendika ilişkileri çerçevesinde, olağa
nüstü genel kurul toplanması için aidat ödeyen üyelerin beşte birinin baş
vurusunu yeterli görmek, sendika-içi demokrasiyi geliştirebilirdi.

Bazı sendikalar, Dernekler Yasasında belirtilen beşte bir oranını da 
tüzüklerinde yükseltmişlerdi. Örneğin, Genel İş Sendikasının tüzüğünde, 
olağanüstü genel kurul için "sendikaya kayıtlı tüm üyelerin üçte birinin" 
başvurusu gerekli görülmüştü (M. 21). Bu konuda konan diğer bir kısıtla
ma, başvuru hakkının kullanımını belirli biçimlere bağlamaktaydı. Genel 
İş Sendikası’nın bu konudaki hükmü şu şekildeydi:

"Sendikaya kayıtlı tüm üyelerin yazılı isteği ile olağanüstü genel ku
rul talep edilmesi,

1. Açık ve belirleyici gerekçe gösterilmesine,
C t

2. İstemi kanıtlayıcı delillerin mevcudiyetine,
3. İmzaların gerçek olup olmadığının Genel Yürütme Kurulunca in-
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celenerek kabul edilmesine bağlıdır. Bu fıkra gereğince, Genel Yürütme 
Kurulu şartların varlığını kabul ederek olağanüstü genel kurul kararı ala
bileceği gibi, tüm sendika üyelerinin gerçek iradelerinin belirlenmesi yö
nünde referanduma karar verebilir.

"Bu konuda uygulanacak referandumun yöntemi Genel Yürütme 
Kurulunca saptanır." (M. 21)

Desiyab îş Sendikası'nın tüzüğündeki madde de bu açıdan ilginç
ti: "Olağan genel kuruldan bir yıl geçtikten sonra yılda 1 defadan faz
la olmamak üzere sendikanın bütün üyelerinin beşte birinin yazılı iste
mi," görüşülecek konumların gerekçeleri de belirtilmek koşuluyla, zo
runlu kılınmıştı. DİSK tarafından hazırlanan tip tüzükte, başvurunun 
gerekçeli, yazılı ve imzalı olması istenmişti. Baysen (1977), Petrol İş, 
Sosyal İş sendikalarının tüzüklerinde benzer bir hüküm yer almaktay
dı. YSE-İŞ Sendikası'nda olağanüstü genel kurul için, tüm üyelerin 
beşte birinin başvurusunun kabulü için de Genel İş'tekine benzer ko
şullar vardı: "Açık ve belirleyici gerekçe gösterilmesi, istemi kanıtlayı- 
cı delillerin mevcudiyetine, imzaların gerçek olup olmadığının merkez 
yönetim kurulunca incelenerek çoğunlukla kabul edilmesine bağlıdır." 
(M. 13)

ADAYLIK
Genel kurullarda organlara aday olma veya aday gösterme konusun

da genellikle bir kısıtlama bulunmuyordu. İncelenen tüzükler arasında bu 
konuda koşul getirilen üç tüzük saptanabildi: Maden İş, Bank Sen ve 
Devrimci Toprak İş tüzükleri. Bu üç tüzükte de aşağıda ele alınacak hü
kümler aynıydı.

Maden İş'in 1974 yılındaki genel kurulunda kabul edilen tüzüğün
de genel sekreter seçimine ilişkin hükümler 1963 tüzüğünde de bulun
maktaydı. Bank Sen, Yapı Kredi İşçileri Sendikası'nın 1975-76 yılların
da yapı değiştirmesiyle oluşmuştu. Devrimci Toprak İş ise 1973-74 yıl
larında kurulmuştu. Bank Sen ve Devrimci Toprak Iş'in tüzüklerinde 
aşağıda ele alınan hükümlerin Maden İş Sendikası’ndan alındığı söyle
nebilir.

Bu sendikaların tüzüklerine göre, sendika genel yürütme kurulu, 
genel başkan, genel sekreter ve beş genel başkan vekilinden oluşmak
taydı. Genel kurulda önce genel başkan seçiliyordu. Arkasından da ge
nel sekreter seçimine geçiliyordu. Ancak her isteyen kişi genel sekreter
liği aday olamıyor veya aday gösteremiyordu. Bu konuda yetki genel 
başkana aitti. Genel başkan, genel kurula iki genel sekreter adayı sunu- 
yordu.Genel kurul bu adaylar arasında tercih yapmak zorundaydı (Ma
den İş - 1974; M. 37; Bank Sen, M. 23; Devrimci Toprak İş, M. 36). 
Beş genel başkan vekili de, genel başkanın göstereceği altı aday arasın
dan seçiliyordu.
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SENDİKA-İÇİ ÖRGÜTLENMELER
Demekler Yasasına göre, derneklerin asgari organları genel kurul, 

yönetim kurulu ve denetim kuruluydu. Sendika yönetimlerinin sendika ile 
üye arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişkiye bakışları, bu organlarla yetinip 
yetinmemelerini belirlemiştir. Yasada belirtilen organlara ek olarak (a) iş
yeri düzeyinde işçilerin örgütlenmesi, (b) şube veya bölge temsilciliği dü
zeyinde sendika temsilcilerinin örgütlenmesi ve (c) sendika yöneticileri
nin örgütlenmesi doğrultusunda çeşitli organlar oluşturulmuştu. Bunların 
bir kısmı karar, bir kısmı yalnızca danışma organı niteliğindeydi.

İşçilerin ve temsilcilerin örgütlenmesine gidilmeden, yalnızca yöne
ticilerin örgütleneceği organlar oluşturulmuşsa, büyük olasılıkla amaçla
nan, sendika yönetimi içinde çıkabilecek ayrılıkların önlenmesi veya en 
azından denetim altına alınmasıdır. İşçilerin örgütlenmesi olmaksızın 
temsilcilerin örgütlenmesi ise genellikle sendikanın yönetimi ile temsilci
ler arasında bir bağlaşıklığı, temsilcilerden bir ara-yönetici tabaka oluştu
rulmasını amaçlamaktadır. Ancak işçilerin işyeri düzeyinde örgütlülüğü 
temelinde temsilci ve yönetici örgütlenmeleri sendika-içi demokrasinin 
ve böylece sendikanın, işçilerin uzun vadeli çıkarları doğrultusundaki ör
gütlenmesinin güçlenmesini sağlayabilir.

İşçilerin işyerlerinde sendikanın ana birimleri olarak örgütlenmeleri, 
işçilerin bu doğrultudaki taleplerinin ve/veya sendika yöneticilerinin bu 
doğrultudaki çabalarının sonucu olabilir. Sağlıklı olanı, işçilerde bu doğ
rultuda talebin oluşmasıdır. Bu da belirli tarihsel ve toplumsal nesnel ko
şullara bağlıdır. Ancak bu koşulların oluşma sürecinde sendika yönetici
lerinin de bu eğilimi uygun sendikal örgütlenme modelleriyle destekle
meleri, işçi hareketi ile sendikalar arasındaki birliği sağlayacaktır. Bu 
eğilimin sendikalara ilişkin hukuksal yapı, sendikaların örgütsel yapısı ve 
sendika yöneticilerinin davranışlarıyla engellenmeye çalışılması halinde 
ise, işçi hareketinin sendikalar dışında alternatif örgütlenmelere başvur
ma eğilimi artmıştır.

İncelenen tüzüklerde, tüm işçilerin çeşitli birimlerde örgütlenmesi 
yolundaki hükümlere iki biçimde rastlandı. Bazı sendikalarda tüm işçile
rin katıldığı bir işyeri kurulu, bazı sendikalarda ise 20 işçinin biraraya 
gelmesinden oluşan organlar vardı (Bu konuda, aynı terimlerin değişik 
anlamlarda kullanılmasından kaynaklanan bir karışıklık söz konusudur. 
İşyeri kurulu ve konsey terimleri ayrı sendikalarda ayrı anlamlarda kulla
nılmıştır).

Desiyab İş Sendikası'nın tüzüğüne göre, işyeri kurulu, bir işyerinde- 
ki tüm üyelerden oluşur ve sendika işyeri temsilciliğine bağlı bir danışma 
organı niteliğindedir (M. 35).

Sosyal İş Sendikası'nın 1977 yılındaki tüzüğünde işyeri kurulunun 
tüm üyelerden oluşacağı belirtilmiştir: "İşyeri kurulu sendika yürütme 
kurulunun veya şube yönetim kurulunun karan ile toplanır. Toplantıya
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karar veren organ gündemini belirler. Şubeler düzenleyecekleri işyeri ku
rul gündem ve zamanını 15 gün önceden sendika yürütme kuruluna bil
dirmek zorundadır."

Devrimci Toprak İş ve Maden İş sendikalarında benzer bir örgütsel 
yapı vardı. İşçiler işyerlerinde üniteler (20 işçi) halinde örgütlenmişti. 
Ayrıca büyük işyerlerinde bir işyeri içinde veya küçük işyerlerinde bir
den çok işyerinin işçilerinin biraraya getirilmesiyle, en az 100 veya 150 
ve en çok 600 işçi ile "lokal" adı verilen bir örgütlenmeye gidilmişti 
(Devrimci Toprak İş, M. 84; Maden İş - 1974, M. 77 ve 84).

Tek Eğitim Büro İş ve Yeraltı Maden İş sendikalarının örgütlenme
leri de birbirine benzemekteydi. Her iki sendikanın tüzüklerinin 32. mad
desi, 20 üyenin bir konsey oluşturacağını belirtmekteydi.

Bu dönemde, ünite veya konsey adları altında tüm işçilerin grup 
grup örgütlenmesi ve sorunlarını tartışmak için herhangi bir yöneticiden 
izin almaksızın biraraya gelebilmesi, sendika-içi demokrasi açısından, iş
yeri kurulu biçimindeki genel toplantılardan daha verimli sonuçlar doğu
rabiliyordu. Bu temel örgütlenmenin yanı sıra tüm işçilerin katıldığı işye
ri kurullarının toplanması, sendika-içi demokrasiyi daha da geliştirebilir
di. İşyeri kurullarının danışma niteliğinin ön plana çıkarılması veya yöne
ticilerin iznine bağlı olarak toplanması ise, sendika-içi demokrasi açısın
dan, önemli sakıncalar içeriyordu.

Ünite ve konsey biçimindeki temel işçi örgütlenmelerinin ne ölçüde 
işletildiği konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. İşçilerden bu doğrul
tuda bir talep gelmeden de işleyebileceği düşünülemez. Ancak, işçilerden 
bu doğrultuda talepler gelmeye başlaması halinde, bu birimler sendika-içi 
demokrasiyi geliştirmiştir.

Devrimci Toprak İş ve Maden İş sendikalarında üniteler birer "ünite 
temsilcisi", Tek Eğitim Büro İş ve Yeraltı Maden İş sendikalarında da 
konseyler birer "konsey sözcüsü" seçiyorlardı. Devrimci Toprak İş ve 
Maden İş sendikalarında ünite temsilcileri sürekli bir organ oluşturmu
yorlardı. Ünite temsilcileri kendi aralarından sendika temsilcilerini seçi
yorlardı. Tek Eğitim Büro İş ve Yeraltı Maden İş sendikalarında ise kon
sey sözcüleri, "konsey sözcüleri meclisi"ni oluşturuyordu.

Bazı sendikalarda "işyeri kurulu" veya "konsey" adı verilen örgüt
lenmeler, sözü edilen "konsey sözcüleri meclisi"nin karşılığıdır. Bu doğ
rultudaki örgütlenmelere şu sendikaların tüzüklerinde rastlanmıştır:

Konsey adı verilen kurullar: As İs tüzüğünde, 200'e kadar işçinin ça
lıştığı işyerlerinde onda bir, 200'den fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde yir
mide bir oranında seçilen temsilciler, konseyi oluşturuyordu (M. 31). Tür
kiye Gıda İş, Devrimci Metal İş ve Devrimci Sağlık Iş sendikalarının bu 
alandaki örgütlenmeleri aynıydı. İşyerinde çalışan işçi sayısının 50 ile 500 
arasında olması halinde onda bir, 500'den fazla olması halinde ise yirmide 
bir oranında seçilecek temsilcilerin kuruluna "konsey" denmekteydi.
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DİSK'in hazırladığı tip tüzükte geliştirilen"sendika işyeri kurulu," iş
çi sayısının lOO'lin altında olması halinde beşte bir, 101 ile 500 arasında 
olması halinde onda bir, 501 ile 2500 arasında olması halinde yirmide bir 
ve 2500'ün üstünde olması halinde de ellide bir oranında seçilecek tem
silcilerden oluşuyordu (M. 52). Bu organ bu biçimiyle Dev Maden Sen, 
Sosyal îş (1980), Tekges İş ve TİS sendikalarında bulunmaktaydı.

İncelenen tüzükler arasında Bank Sen, Basın İş (Türk-İş), Baysen- 
1977, Çağdaş Metal İş, Çimse İş, Deri İş, DLH-İş, Genel İş, Gensi İş, 
Ges İş, Kimya İş, Koop İş, Moleyis, Petkim İş, Petrol İş, Petrol Kimya İş, 
Sine Sen, Şeker İş, Tekgıda İş, Tezbüro İş, Türk Oley Sen ve YSE İş sen
dikalarının tüzüklerinde temel işçi örgütlenmelerine yönelik birimlere 
rastlanamamıştır.

Sendikaların işyerindeki ilk düzey örgütlenmesi, tüm işçilerin katıl
dığı birimler olarak alınırsa, ikinci düzey örgütlenme, bu birimlerden se
çilen kişilerden (konseyler, konsey sözcüleri meclisi, işyeri kurulu) olu
şan kurullar ve sendika temsilcileridir. Üçüncü düzey örgütlenme ise, bir 
şubeye veya bölge temsilciliğine bağlı işyerlerinin ikinci düzey örgütlen
melerinin biraraya gelmesiydi; ara-yönetici kademenin örgütlenmesiydi. 
Örneğin, As İs Sendikası'nda, işyerindeki işçilerin belirli bir oranında se
çilen kişilerden oluşan işyeri konseyleri, şube işyeri konseyini oluşturu
yordu. Sendika temsilcilerinin ayrıca şube düzeyinde bir örgütlenmesi 
yoktu. Bank Sen'de birinci düzeyde bir örgütlenme yokken, bölge temsil
ciliğine bağlı işyerlerinin baştemsilci ve temsilcileri bölge temsilciler 
konseyini oluşturmaktaydı. (Türk-İş) Basın İş'te şubeye bağlı işyerlerin- 
deki sendika temsilcileri, temsilciler meclisi adıyla biraraya geliyorlardı. 
Baysen'de aynı organa temsilciler konseyi denmekteydi. Dev Maden Sen 
ve Devrimci Metal İş'te sendika temsilcileri şube temsilciler kurulunu 
oluşturuyordu. Devrimci Sağlık İş Sendikası'nda üçüncü düzeyde iki ayrı 
organ görülmekteydi: "Temsilciler meclisi," şubeye bağlı işyerlerindeki 
sendika temsilcileri, şube başkanı ve şube yönetim kurulundan oluşuyor
du. "İl işçi konseyi" ise, bir ilde işçilerin belirli bir oranında seçilen kişi
lerden oluşan işyeri işçi konseylerinin bütünlüğüydü. Devrimci Toprak İş 
ve Maden İş sendikalarının üçüncü düzeydeki örgütlenme yapısı aynıydı 

(bölge temsilcilik kurulu ve bölge konseyi). "Bölge temsilcilik kurulu, 
bölge temsilcisi başkanlığında, bölge temsilciliğine bağlı lokallerin üçer 
kişilik yürütme kurulu üyelerinin katılması ile kurulur." (Maden İş, M. 
60). "Bölge konseyi, bölge temsilciliğinin kendi bölgesindeki işyerlerin
de bulunan ünite temsilcilerinin katılması ile kurulur." (Maden İş, M. 
65). Bu organların merkez genel kurulu delegelerini ve bölge yönetim 
kurulunu (bölge temsilcilik kurulu) ve bölge temsilcisini (bölge konseyi) 
seçme yetkisi ve görevi vardı. DİSK tarafından hazırlanan tip tüzükte, 
danışma organı niteliğindeki şube temsilciler kumlu (şubeye bağlı temsil
cilik kurulları) kabul edilmişti. Genel İş Sendikası'nın tüzüğünde, "katıla
cak temsilci adedinin ve gündeminin yürütme kurulunca saptanması ko
şuluyla yılda bir defa" toplanmak üzere ve bölgesel danışma kurulu nite
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liğinde bir bölge temsilciler kurulunun oluşturulması hükrhe bağlanmıştı 
(M. 68). Kimya İş Sendikası'mn tüzüğünde, şubeye bağlı işyerleri temsil
cileri ve şube yöneticilerinin katılmasıyla danışma işlevi sürdürecek işye
ri sendika temsilcileri meclisi öngörülmüştü. Petkim îş'in 1979 yılındaki 
tüzüğünde ise, işyeri sendika temsilcileri meclisi oluşturulmuştu. Petrol 
İş Sendikası'nda bu organın adı bölge temsilcilik kuruluydu. Petrolkimya 
İş Sendikası'nda danışma organı olarak işyeri sendika temsilcileri meclisi 
vardı. Sosyal İş, Tekges İş, TİS sendikalarında da şube temsilciler kurulu 
ve bölge temsilciler kurulu organları, DİSK'in tip tüzüğü doğrultusunda 
oluşturulmuştu.

Şube veya bölge temsilciliği düzeyinde ara-yönetici kademe örgüt
lenme organı olmayan sendikalar ise şunlardı: As İs, Çağdaş Metal İş, 
Çimse İş, Deri İş, Desiyab İş, DLH-lş, Gensi İş, Ges İş, Koop İş, Mole- 
yis, Sine Sen, Şeker İş, Tek Eğitim Büro İş, Tekgıda İş, Tez Büro İş, 
Türk Oley Sen, Türkiye Gıda İş, Yeraltı Maden İş, YSE İş.

Bir üst düzeyde örgütlenme, baştemsilcilerden oluşan organlardı. 
Bank Sen'de bu organın adı, bölge il baştemsilcilik kuruluydu. Desiyab 
İş'te temsilciler konseyiydi; baştemsilciler, il temsilcileri ve şube organla
rı üyelerinden oluşuyordu. DİSK tip tüzüğünde, danışma organı niteliğin
de bölge baştemsilciler kurulu öngörülmüştü. Bu organ, bölge temsilcili
ği sınırlan içindeki şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile işyerlerinin baş- 
temsilcilerinden oluşuyordu. DLH-İş'te gene danışma organı niteliğinde 
olan bölge temsilcileri ve işyeri baştemsilcileri kurulu vardı. Bu kurul, 
yürütme kurulu, bölge temsilcileri ve işyeri baştemsilcilerinden oluşuyor
du. Kimya İş, Tek Eğitim Büro İş ve Yeraltı Maden İş sendikalarında da 
baştemsilciler meclisi vardı. Petkim İş, Petrolkimya İş sendikalarında bu 
organın adı işyeri baştemsilciler meclisi; Sosyal İş ve Tekges İş sendika
larında ise bölge baştemsilciler kuruluydu.

İncelenen diğer sendika tüzüklerinde bu düzeyde bir örgütlenme bu
lunmuyordu.

Baştemsilciler düzeyinin üstünde düzeylerde de örgütlenmelere rast- 
lanmaktaydı. Bunlar, yürütme ve yönetim kurullan gibi merkez genel ku
rulunca seçilen orgaıılann dışında, sendikanın şube genel kurullarında ve 
işyerlerinde seçilen kişilerden oluşmaktaydı. Bu organların amacı, sendi
kaların yönetimi içinde çıkabilecek anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çö
zümlemek olabildiği gibi, sendikanın merkez organları dışındaki yöneti
cileri ve sendika yönetimine katmak olabiliyordu. Bunların da bir kısmı 
danışma organı, bir kısmı karar organı niteliğindeydi.

Çağdaş Metal İş, Çimse İş, Ges İş, Petrol İş, Şeker İş, Tez Büro İş, 
YSE-İş sendikalarında, merkez yönetim kurulu ve şube başkanlarından 
oluşan bir başkanlar kurulu bulunuyordu. DİSK tarafından hazırlanan tip 
tüzükte de başkanlar kurulunun kurulması öngörülmüştü. Başkanlar ku
ruluna merkez yönetim, merkez yürütme kurulu üyeleri, bölge temsilcile
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ri ve şube başkftnlan katılıyordu. Dev Maden Sen, Tekges İş ve TİS sen
dikaları da, tüzüklerine bu hükümleri almıştı. Sosyal İş ve Desiyab İş'te 
.danışma organı niteliğindeki başkanlar kuruluna, merkez organları asıl 
üyeleri ile şube başkanlan katılmaktaydı.

Devrimci Metal İş Sendikası'nda ise genişletilmiş merkez yönetim 
kurulu adıyla bir organ oluşturulmuştu. Merkez yürütme ve yönetim ku
rulu üyeleri, şube başkanlan, bölge temsilcileri, konsey sözcüleri ve baş- 
temsilciler bu organın üyeleriydi. Tek Eğtim Büro İş ve Yeraltı Maden Iş 
Sendikaları'nda genişletilmiş şube yönetim kurulu ile genişletilmiş mer
kez yönetim kurulları vardı. Genişletilmiş şube yönetim kumlu, şube yö
netim ve yürütme kurullan, konsey sözcüleri meclisi (işyerlerinde her 
yirmi üye için kendileri arasından seçilen sözcüler) ve işyeri temsilciler 
meclisinden (işyeri sendika temsilcileri) oluşuyordu. Genişletilmiş mer
kez yönetim kurulu ise, merkez yürütme ve yönetim kurullan, şube yü
rütme kurulları, işçi konseyi temsilciler meclisi (işyerlerindeki konsey 
sözcüleri meclisinden her 25 konsey sözcüsü için bir temsilci olmak üze
re seçilen üyeler) ve baştemsilciler meclisinden oluşmaktaydı.

SONUÇ
Bu dönemde, işçilerin kendi sınıf çıkarlan doğrultusundaki bağımsız 

kendiliğindenci kitle hareketinin ve örgütlenme geleneğinin zayıflığı ve 
diğer bazı etmenler, sendika-içi demokrasi konusunda işçilerden güçlü bir 
talebin gelmesini önledi ve çok-sendikalı model nedeniyle de, ortaya çıka
bilen tepki, kendini, başka sendikalara geçme veya yeni sendika kurma bi
çiminde gösterdi. Tartışmalar ise genellikle sendikayı "ele geçirmeye" ça
lışan gnıplar arasında sürdü. Birçok sendikada yönetimde olan grup, mu
halefetteki gruba karşı her türlü anti-demokratik davranışı yasa ve tüzük 
içinde kalarak veya onların sınırlarını aşarak gösterdi. Muhalefetteki grup 
ise sendika-içi demokrasinin ancak kendisini ilgilendiren bölümünün sa
vunuculuğunu yaptı. Muhalefetin yönetime gelmesi halinde, işçilere ve 
yeni muhalefete karşı tavırda önemli bir değişiklik genellikle olmadı.

Birçok sendikada, yasa ve tüzüklerde görülen anti-demokratik hü
küm ve uygulamaların ötesinde, mevzuatın boşluklarından yararlanılarak 
ve hatta bazan sahtekarlık yapılarak mevcut yönetimlerin sürmesine çalı
şıldı. Bu oyunlar, naylon delegeden, delege Satın almaya, işverenle anla
şarak işe yandaş işçi almadan, muhalif üyelerin işten çıkarılması veya 
başka yere tayinine, çeşitli suç isnatlarıyla muhalifleri ihbar etmeye, ka
çak genel kurul düzenlemelere kadar uzandı. Bu uygulamalar sanıldığı ve 
genellikle bilindiğinden daha yaygındı. Bazı sendika yöneticileri, sendi- 
ka-içi demokrasiyi amaçlamayan yasa ve tüzüklerin ötesinde, bu oyunlar
la yönetimlerini siirdürebildiler.

Sendika tüzüklerine ve uygulamalarına genel olarak bakıldığında, 
sendika-içi demokrasinin geliştirilmesi doğrultusunda bir çaba göriilmü-
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yor. Tüzüklerdeki "amaç" maddelerinin incelenmesi de, işçilerin, ortak 
çıkarlarını korumak için oluşturdukları örgütlerden çok, işçiler adına işçi
leri koruyan örgütlenmeleri akla getirmektedir.

Sendika tüzüklerinde işçilerin kendilerini yönetme alışkanlıklarını 
geliştirmeyi bir "amaç" olarak kabul edenine rastlanamadı. Bu konuda As 
Is Sendikası diğerlerinden bir ölçüde ayrılmaktaydı.

As İs Sendikası'nın tüzüğünde, temel amaçlar arasında, "emekçi hal
kımızın ülkenin yönetimini ele almasını sağlamaya yönelik ekonomik, 
sosyal ve siyasal bilinci geliştirecek çalışmalarda" bulunmak sayılmış ve 
bu amacı gerçekleştirebilmek için şu hüküm getirilmişti:

"Sendikamız bu vazgeçilmez ilkesinin sağlıklı gerçekleşmesi yolun
da örgüt içi demokrasiyi sonuna değin sürdürmeye kararlıdır.
"Örgüt içi demokrasi ise ancak, işçilerin gerçekten örgütlerinde söz 
ve karar sahibi olması yolunun açık bulundurulması ile olanaklıdır. 
As İs Sendikası bunu yaşama uygulamak, örgüt içi demokrasiyi sağ
layıp, bürokratik yönetim biçimlerini engellemek ve sendikacılığı 
'meslek' haline getirmeye karşı aşağıdaki önlemleri alır..." (M. 3)
12 Eylül 1980 öncesinde yürürlükte bulunan sendika tüzüklerinden 

İncelenenlerinde sergilenen örgüt yapısı ve işleyiş, sendika-içi demokra
sinin geliştirilmesini desteklemekten uzaktı. Bu dönemde sendikalar işçi
lerin günün koşullarındaki kısa vadeli taleplerini büyük ölçüde karşıladı
lar ve işçilerden sendika-içi demokrasinin daha da geliştirilmesi doğrultu
sunda yaygın bir talep gelmedi.

Sendika-içi demokrasi, tüzük hükümleriyle gelişmez. Genel olarak 
sendikal yapılar ve işleyişler de, işçi sınıfının kısa vadeli çıkarlarının gü
nün koşullarındaki gereksinimlerine göre biçimlenir ve oluşur. İşçi sınıfı
nın durumu ve sendikal örgütlülük biçimi arasında bir uyum sağlama sü
recinde gecikmeler veya ileriye gidişler olabilirse de, bu iki etmenin kar
şılıklı etkileşimi konusunda şu genelleme yapılabilir: Sendikaların tüziik- 
sel ve fiili yapıları ve işleyişleri, sendikacıların ürünü olmaktan çok, işçi 
sınıfının genel deneyim birikiminin, örgütlülük ve mücadele geleneğinin 
ve bilinç düzeyinin ve ülkedeki sınıflar mücadelesinin kaba bir yansıma
sıdır. İşçi ^sınıfının sendikalardan beklentisi, sendika-içi demokrasi fazla 
geliştirilmeden de karşılanabiliyorsa, sendika-içi demokrasiyi salt tüzük 
hükümleriyle veya düzene muhalif unsurların çabalarıyla geliştirmek 
mümkün değildir. Sendikalar (gerek işçi sınıfının beklenti ve istemlerinin 
gelişmesi, gerek sendikaların güçsiizleşmeleri nedeniyle) işçilerin beklen
tilerini karşılayamıyorsa ve sermayenin yeni saldırıları karşısında işçile
rin kısa vadeli çıkarlarını koruyabilmek için işçileri kitle halinde harekete 
geçirme gereksinimini duyuyorlarsa, sendika-içi demokrasiyi geliştir
mekten başka yol yoktur. İşçi sınıfının kendiliğindenci bağımsız kitle 
mücadelesi eğiliminin arttığı koşullarda ise, tüzüklerdeki anti-demokratik 
hükümler, sınıfın mevcut durumuna uygun sendikal örgütlenmeler ve iş
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leyişlerin yaratılmasını ve sınıfın mevcut durumunun örgütlenme biçimi
ne yansıtılmasını önlüyorsa veya geciktiriyorsa, yeni sendikal örgütlen
meler veya sendikalar dışında alternatif örgütlenme biçimleri gündeme 
gelebilir.
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AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNDE VE 
TÜRKİYE'DE GENÇ İŞSİZLİĞİ

Prof. Dr. Gülten KUT AL*

Günümüzde de işsizlik başta nüfus artış hızı yüksek, dolayısıyla 
genç bir nüfus yapısına sahip, buna karşılık yatırım ve eğitim olanakları 
sınırlı olan gelişme halindeki ülkeleri, fakat aynı zamanda Batının geliş
miş sanayi ülkelerini tehdit eden en önemli sosyal politika sorunlarından 
biri olmayı sürdürmektedir. İkinci Dünya Savaşından sonra hızlı bir kal
kınma süreci içine giren bazı gelişmiş sanayi ülkelerinde 1960'lı yılların 
başlarında tam istihdama yakın bir istihdam düzeyi yaşandığı dönemler 
olmuştur. Hatta Federal Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkeler 
ekonomik gelişmelerini sürdürebilmek için yoğun bir biçimde yabancı iş
çi istihdamına yönelmişler ve İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve 
Yugoslavya gibi ülkelerden yabancı işçi getirerek istihdam etmek ihtiya
cını duymuşlardı. Ancak bu yüksek istihdam seviyesini korumak çeşitli 
faktörlerin etkisiyle mümkün olamamıştır. Aksine 1973 sonbaharında or
taya çıkan petrol krizi, hammadde sorunları, demografik nedenler, çok 
uluslu şirketlerin faaliyetleri, teknolojik gelişmelerin üretime uygulanma
sı ve benzeri ekonomik faktörlerin etkisiyle Diinya'mn birçok ülkesinde 
durgunluk içinde enflasyonun yaşandığı bir ekonomik bunalım kendini 
uzun süre hissettirmiştir. Gerek Avrupa Topluluğu ülkeleri, gerek Türki
ye bu bunalımdan ciddî bir biçimde etkilenmiştir. 1982 yılından itibaren 
petrol ve hammadde fiyatlarında meydana gelen gerilemelere karşın, iş
sizlik sorunu önemini korumaktadır.

Avrupa Topluluğunda işsiz sayısındaki artışlar yanında, yabancılar, 
kadınlar ve 25 yaşın altındaki gençler arasında işsizliğin daha yaygın ol
duğu 1970'li yıllardan itibaren gözlenmekteydi.

Yabancı işçi istihdam eden bazı AT ülkeleri başlangıçta yabancı işçi 
sorununu, işsiz yabancılara oturma izni vermeyerek kendi ülkelerine gön
derme gibi zorlayıcı bazı önlemlerle, yakın tarihlerde de bunlara tazminat 
ödemek gibi özendirici politikalarla çözmeye çalışmıştır. Ancak bir yan

(*) İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi öğretim Üyesi.
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dan yabancıların çoğunluğunun çalıştığı işlerin ağır ve pis işler olması 
nedeniyle yerli işçiler için cazip olmaması, öte yandan işsizlik sorununun 
yeni yabancı işçi getirilmemesine rağmen sürmesi, işsizliğin tek nedeni
nin yabancı işçi istihdamı olmadığını göstermiştir. Nitekim AT ülkelerin
de İkinci Dünya Savaşından sonra doğan neslin çalışma çağına gelmesi 
gibi birçok faktörün etkisiyle işsiz sayısı giderek artmıştır.

İşsizliğin yaygınlaşması karşısında bazı Avrupa ülkeleri işten çıkart
maları azaltmak, en azından güçleştirmek amacıyla, çalışanlara istihdam 
güvencesi sağlayıcı yasal önlemlere önem vermişlerdir. Bazılarında ise 
benzer yasal koruma önlemleri daha önceleri de mevcuttu. Ancak istih
dam güvencesi sağlayıcı önlemler, esas itibariyle halen bir işi olup çalı
şan kişilerin işyerlerini koruyan önlemler olduğu için, çalışma hayatına 
yeni girecek kişilerin bu önlemlerle korunması esasen imkânsızdı. Nite
kim artan işsiz sayısı içinde genç işsizlerin oranlan yükselmiştir.

AT İstihdam Sorunları Komisyonu genel olarak işsizlikle mücadele 
ve özel olarak genç işsizliğinin nedenlerini araştırmak, genç işsizlerin ça
lışma hayatına katılmasını sağlamak amacıyla çeşitli incelemeler yapmış 
ve Avrupa Sosyal Fonunun bu konuda bazı önlemler almasını önermiştir. 
Uzmanların belirttiğine göre gençler arasındaki işsizliğin nedeni sadece 
ekonomik konjonktürün durumu ile ilgili değildir. "Aynı zamanda genç
lerin sanayiin gereklerine kolayca cevap verebilecek mesleklerde eğitim 
görmemesi... gençlerin eğitim ve iş karşısında takındıkları tavır" da genç 
işsizliğini etkilemektedir. Yine AT uzmanlarının belirttiğine göre "düzen
li bir teknik eğitim görmüş olan gençlerin işsiz kalma tehlikesi çok daha 
azdır" 0) Avrupa Sosyal Fonunun genç işsizliğinin yoğun olduğu bölge
lerde bölgesel gelişme yardımlarının sürdürülmesi, yer değiştirme yar
dımlarının ve meslekî eğitim yardımlarının yapılması bu açıdan yararlı 
görülmüştür.

AT İstihdam Sorunları Komisyonunun işsizlikle mücadele amacıyla 
önerdiği diğer önlemler arasında; Toplulukta haftalık çalışma sürelerinin 
kısaltılması, isteğe bağlı kısmî çalışmanın yaygınlaştırılması, emeklilikte 
oynak yaş sının uygulanması, fazla çalışma uygulamasından kaçınma, 
kamu yatırımlarının artırılması ve özel yatırımların teşviki, küçük ve orta 
işletmelerin ve yöresel teşebbüslerin teşviki ve bunlann kooperatiflerle 
işbirliği olanaklarının araştırılması gibi önlemler mevcuttur (2). AT yetki
li organları ve Topluluğa dahil ülkeler Komisyonun önerilerini hayata ge
çirici çalışmaları ve bu konudaki yasal düzenlemeleri büyük bir kısmı iti
bariyle gerçekleştirmiştir. Bir kısmını da gerçekleştirme çabasındadır. 
Ancak alınan önlemlere rağmen, işsizliği makul miktar ve oranlara dü
şürmek bugüne dek mümkün olmamıştır. Uzmanlar XX. yüzyılın son on 
yılının da bu sonınla birlikte yaşanacağı kanısındadır.

(1) Külletin EG, 5, 1982, s. 21, 28.
(2) a.k.
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Soruna Türkiye açısından baktığımızda büuin gelişme 'alindeki ül
kelerde olduğu gibi Türkiye'de de işsizliğin yapısal bir işsizlik olduğunu, 
hızlı nüfus artışından, faktör dengesizliğinden kaynaklandığını görüyo
ruz. Planlı kalkınma döneminde nüfus artış hızında meydana gelen düş
melere ve işgücüne katılma oranlarının düşüklüğüne karşın, emek arzı 
sürekli bir biçimde emek talebinin üstünde gerçekleşmiş ve ekonomideki 
işgücü fazlası giderek daha büyük sayılara ulaşmıştır. Emek talebinin, 
emek arzının altında kalmasında sermaye birikiminin yavaşlığı, dolayı
sıyla donatım yetersizliği, ekonomik yapının özellikleri, Türkiye'nin bir 
tarım ülkesi olma niteliğini koruması yanında, emek arz ve talebini den
geleme konusunda izlenen politikaların yetersizliği ve istikrarsızlığı gibi 
nedenler de sayılabilir. Özellikle insangücü planlamasının yetersizliği, 
meslekî eğitim politikasının amacından saptırılarak uygulanması sonu
cunda işgücü vasıf seviyesinin düşüklüğü sorunun büyümesine neden 
olan faktörlerdendir. Yukarıda sayılan nedenler yanında sanayide kullanı
lan birçok makina, hammadde ve yanmamullerin yurtdışından ithali ne
deniyle, yurt dışındaki fiyat artışlarının enflasyonu körüklemesi, dış fi
yatların yükselmesi nedeniyle uzun süre yapılmış yatırımların tamamla
namaması veya hammadde yetersizliğinden atıl kalması veya eksik kapa
site ile çalışması, kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle yatırımların ya
vaşlatılması ve ekonomik büyüme hızının düşmesi, yabancı sermayenin 
genelde Türkiye'yi cazip bir ülke olarak görmemesi, yabancı sermayeyi 
ekonomik bakımdan geri bölgeleri geliştirici doğrudan yatırımlara yön
lendirici politikaların yetersizliğine de işaret etmek gerekir.

Yukarıda kısaca değindiğimiz hususlar Türkiye'de işsizliğin neden
lerinin AT ülkelerinden büyük bir kısmı itibariyle farklı olduğunu göster
mektedir. Ancak nedenler ve bazı açılardan çözümler farklı da olsa, AT 
ülkelerini ve Türkiye'yi ciddi bir biçimde rahatsız eden, üzen işsizlik so
rununun büyüklüğü ve etkilediği kitleler açısından benzerlik göstermek
tedir. Nitekim Türkiye’de de işsizliğin büyük ölçüde 15-24 yaş grubunu 
etkilediği ve kayıtlı işsizler içinde genç işsiz oranlarının genelde AT ül
kelerindeki oranların da üzerine çıktığı görülmektedir. Makalemizin ama
cı AT ülkelerinde ve Türkiye'deki genç işsizliği sorununu sayı ve oranla
ra dayalı olarak sergilemektir.

Genç işsizliğini genel işsizlik sorunundan soyutlamak mümkün de
ğildir. Ancak gelişmiş ve işsizlik sigortası da dahil her türlü sosyal gü
venlik kurumlanılın kurulmuş olduğu ülkelerde dahi çalışma çağına yeni 
girmiş olan veya emeğini iş piyasına ilk defa sunan gençlerin işsizlik so
rununun çözümü daha acildir. Özellikle bir eğitim gördüğü, hatta üniver
site düzeyinde bir eğitim gördüğü halde, bir gencin işsiz ve gelirsiz kal
ması işsizliğe ilaveten birçok toplumsal sorunu da beraberinde getirebilir. 
Önünde uzun bir çalışma hayatı olan gençlerin işsizlik sorununun boyut
larını ve sınırlı da olsa bazı özelliklerini ortaya koymak bu makalemizin 
amacını oluşturmaktadır.
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İncelememizde önce AT ülkelerindeki genç işsizliğinin boyutlarını 
ve her ülkedeki sayısal verilere dayalı özelliklerini saptamak, daha sonra 
da Türkiye'deki genç işsizliğini, elimizdeki kaynaklar ve bu makalenin 
sınırları ölçüsünde inceleyeceğiz. Türkiye'de genç işsizliğinin nedenleri
ni, bölgesel özelliklerini, çözümü ile ilgili ayrıntılı önerileri bir makale
nin dar sınırları içine sokmanın güçlüğü açıktır. Ancak biz bu çalışma
mızda Türkiye'de genç işsizliğinin boyutlarını ve bölgesel bazı özellikle
rini ortaya koymaya, genç işsizleri iş arama sürelerine göre inceleyerek 
sorunun önemini vurgulamaya çalışacağız.

AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNDE GENÇ İŞSİZLİĞİ

Onbeş yıldan beri Avrupa Topluluğu ülkelerinde işsizlik ciddi bir 
sorun olmuştur. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayınlanan 1987 
yılına ait çalışma istatistikleri, 1985 yılında AT ülkelerinde işsiz sayısının 
15 543 21 l'e  yükseldiğini göstermektedir. Söz konusu işsizlerin 8 790 
556'sı erkek, 6 752 635'i kadındır. Toplam işsizler içinde genç işsizler 
6 391 043 kişidir. Şu halde AT genelinde işsizlerin % 41.12'sinin 25 ya
şın altındaki gençlerden oluştuğu söylenebilir. Esasen AT de genç işsizli
ği yeni bir sorun değildir. İşsizliğin Toplulukta ciddi bir sorun niteliğinde 
hissedilmeye başladığı 1973 yılından itibaren işsizlikten en fazla etkile
nen grubun yabancılardan sonra gençler olduğu bilinmekteydi. Hatta 25 
yaşından küçük olanlar arasındaki işsizlik 1973 yılından önce de, Toplu
luğa dahil ülkelerden İtalya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde şiddetle his
sedilmekteydi. Ancak 1973 petrol krizinden sonra Toplulukta gençler 
arasındaki işsizlik önemli ölçüde artmış ve yaygınlaşmıştır. Nitekim Top
luluktaki genç işsiz sayısının 1973 sonundaki duruma göre 1974 sonunda 
%  210 oranında artması ilgililerin dikkatini daha o yıllardan itibaren genç 
işsizliği sorununa çekmiş bulunuyordu. 1976 sonbaharına gelindiğinde 
Toplulukta 2 milyon civarında genç işsiz bulunduğu hesaplanmaktaydı. 
Nitekim kayıtlı işsizlerin yaşlarına göre tasnifinin yapılmadığı İrlanda ve 
Luxemburg, 1978 yılına kadar kayıtlı işsizlerin yaşlarına göre tasnifinin 
yapılmadığı İtalya'daki genç işsizler dikkate alınmadığı halde, AT de 
genç işsizlerin sayısı -her yılın 2. yarısı dikkate alındığında- 1976 yılın
da 1 576 milyonu, 1977 de 1 989 milyonu bulmaktaydı <3). 1978 ve 1979 
yıllarında tasnifleri yapılan İtalya'daki genç işsizlerin sayısı da diğer ül
kelerdekine katılınca AT de genç işsizlerin sayısının 1978 de 2 769 mil
yona, 1979 da küçük bir düşüşle 2 574 milyona ulaştığı görülmüştür. 
Aşağıdaki tabloda bazı AT ülkelerinde genç işsizliğinin gösterdiği oran
sal gelişmeyi 1973-1979 yılları itibariyle izlemek mümkündür.

(3) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 
1973-1979, Luxemburg 1980.
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Tabloda görülen 7 ülke içinde 1973 yılında kayıtlı işsizler içinde 
genç işsizlerin en yüksek oranlara ulaştığı ülke %  40.1 oranı ile Fran
sa'dır. 1973-1979 yılları arasında genç işsizlerin oranında bir düşme ol
mamış, aksine 1975 te %  46.4'e, 1979 da % 45'e yükselmiştir.

TABLO I —  AT Ülkelerinde 25 Yaşın Altındaki İşsizlerin
Kayıllı İşsizlere Oranı (1973-1979)

(iler Yılın 2. yarısı % olarak)

Ülkeler 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Federal Almanya 23.3 28.4 28.5 29.6 29.4 28.4 26.1

Fransa 40.1 44.4 46.4 46.3 45.0 45.1 45.0

İtalya - - - - - 45.1 47.6

Hollanda 33.8 38.8 41.2 41.0 42.1 44.4 47.1

Belçika 36.4 40.2 46.1 43.9 43.4 43.6 42.8

İngiltere 25.3 - 36.6 44.0 45.5 44.8 44.4

Danimarka - 22.5 - 24.9 25.2 23.5 32.9

Kaynak: Statistisclıos Anıt der IÎG, Beschafıigung und Arboilslosigkciı 1973-1979

İtalya gençlerin işsizlikten en fazla etkilendiği ülkelerden biridir.
1979 yılına kadar işsizlerin yaş gruplarına göre tasnifi yapılmadığı için 
genç işsiz oranları kesinlikle bilinmemekteydi. 1978 yılına ait veriler bu 
ülkede de kayıtlı işsizlerin %  45.1'inin gençlerden oluştuğunu göstermek
tedir. 1979 yılında ise bu oran %  47.6'ya ulaşmıştı.

Belçika 1973 yılı itibariyle Fransa'dan sonra genç işsiz oranlarının 
en yüksek olduğu ¡ilkeydi. 1973'te genç işsizlerin oranı %  36.4 iken, 
1974 te en yüksek seviyesine yükselmiş ( %  46.1), 1979 a kadar tedricen 
düşerek % 42.8 e inmiştir.

Hollanda'da 1973 yılında kayıtlı işsizlerin %  33.8'i genç işsiz iken, 
genç işsizlerin oranı devamlı yükselerek 1979 yılında %  47.1 oranına 
ulaşmıştır. 1979 yılı itibariyle genç işsiz oranının İtalya'dan sonra en yük
sek olduğu 2. ülke konumundadır.
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İngiltere'de 1973 yılında genç işsizlerin kayıtlı işsizler içindeki oram 
%  25.3 iken, bu oranın hızla yükseldiği ve 1977 yılında % 45.5 ile en 
yüksek seviyesine yükseldiği, 1978 den itibaren yavaş bir düşmenin baş
ladığı ve 1979 da %  44.4 oranına düştüğü gözlenmektedir. İtalya, Hollan
da ve Fransa'dan sonra genç işsizlerin oranının en yüksek olduğu 4. ülke 
konumundadır.

Danimarka ve Federal Almanya genç işsiz oranlan açısından 1973-
1979 döneminde daha şanslı ülkeler arasındaydı. Ancak Danimarka'da 
genç işsiz oranlan 1974 te %  22.5 iken tedricen yükselerek 1979 yılının 
2. yansında %  32.9 a ulaşmıştır.

Federal Almanya'da ise 1973 te % 23.3 olan genç işsiz oranı, 1974 
te %  28.4 e, 1977 de % 29.4 e kadar yükselmiş, 1979 un ikinci yarısında 
% 26.1 e düşmüştür. 7 AT ülkesi içinde genç işsiz oranlannın en düşük 
olduğu Federal Almanya'da dahi dört işsizden birinin genç olduğu görül
mektedir. Buna karşılık 1979 yılının ikinci yansı itibariyle Toplulukta 
genç işsiz ortalamasının %  40.84 olduğu düşünülürse, Federal Alman
ya'nın genç işsizliği sorununun birçok AT ülkesine göre daha hafif oldu
ğu anlaşılmaktadır.

Genç işsizliği alınan bütün önlemlere karşın 1980 li yıllarda-da öne
mini korumuştur. Nitekim Topluluk Biitleninin Kasım 1982 sayısında 
Topluluk içinde genç işsizlerin sayınını 4.5 milyona ulaştığı belirtilmek
tedir. Yine Topluluğun resmi yayınlarından birçoğunda topluluk içindeki 
her üç işsizden birinin 25 yaşın altında olduğu belirtilmektedir. Yukanda 
da belirttiğimiz gibi 1985 yılı itibariyle Topluluktaki genç işsiz sayısı 6 
391 043 e, genç işsiz oranlan ise %  41.12 ye yükselmiş bulunmaktadır. 
Oransal artış 1979 yılına göre %  0.28 olduğu halde genç işsiz sayısındaki 
artışın büyüklüğü kayıtlı işsiz sayısındaki artışlann bütün yaş gnıplarını 
etkilediğini göstermektedir.

AT de genç işsizliğinin 1980 li yıllarda gösterdiği gelişmeleri Tablo 
II den izlemek mümkündür.

Tablo II de görüldüğü gibi genç işsizliğinin oransal olarak en yüksek 
seviyede bulunduğu ülke, nüfusu ve işsiz sayısı en küçük ülke olan Lü- 
xemburg'dur. 1982 yılında işsizlerin % 46.54 ü genç işsiz iken, 1983 yı
lında bu oran %  99.64 e yükselmiş, 1984 te %  92.64 e düşmüşse de 1985 
te tekrar %  99.39 a yükselmiştir. 1986 yılında da genç işsizliğinin 
% 99.17 lik oranı koruduğu görülmektedir. Diyebiliriz ki Liixemburg'da 
işsizlik sorunu esas itibariyle 25 yaşın altındaki işsizlerin sorunu haline 
gelmiştir. Nitekim 1985 yılında kayıtlı 2801 işsizden 2784 ü 25 yaşın al
tındadır. Bunlardan 1556 sı erkek, 1245 i kadındır. Erkek işsizler içinde 
genç işsizlerin oranı %  99.49, kadın işsizler içinde genç işsizlerin oranı 
ise %  99.28 dir. Kadın ve erkek işsiz oranlannın birbirine bu derecede 
yakın olması da Liixemburg'a özgü bir niteliktir.

Hemen belirtmeliyiz ki Lüxemburg'daki işsizlerin içinde genç işsiz
ler büyük bir önem taşımakla beraber, bu ülkedeki işsizler AT deki işsiz-
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TA BLO  II —  A vrupa Topluluğu Ü lkelerinde ve T ürk iye 'de  Genç İşsizliği 
<■ (25 Yaşın A ltındaki İşsizler)

Ülkeler 1982 1983
Yıllar Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek

B. Almanya 
Genç 
Toplam

280.04 
*28.50
982.4

270.7
*32.37
836.2

550.74
*30.28
1818.6

304.4
*26.59
1144.9

319.0 
*3225
989.0

623.4
*29.21
2133.9

280.8
*24.32
1154.6

Belçika
Genç
Toplam

89.2
*36.7
247.3

126.8
$46.56
312.6

216.0
*38.58
559.9

97.4
*34.56
281.8

139.4
*39.91
3493

236.8
*37.52
631.1

87.4
*31.93
273.7

Danimarka
Genç
Toplam

34.527
*23.44
141.28

38.553
*31.74
121.47

73.080
*27.81
262.75

34.532
*24.02
143.73

41.847
*30.04
13931

76.379
*26.99
283.04

29.146
*22.44
129.91

Fransa
Genç
Toplam

363.5
*36.18
1004.7

486.4
*48.49
1003.0

849.9
*42.33

2007.7

373.5
*35.88
1041.0

472.9
*4726
1000i

846.4
*41.46
2041.5

441.9
*36.54
1209.4

Hollanda
Genç
Toplam

- - -
139.7

*34.08
409.9

113.9
*42.74
266i

253.6
*37.49
676.4

-

İngiltere
Genç
Toplam

- - -
753.4

*733.61
2241.9.

465 i
* 5 2 İ7
885.5

1218.9
38.97

3127.4

753.4
*34.27
2198.4

İrlanda
Genç
Toplam

29.0
*24.83
116.8

15.4
*41.51

37.1

44.4
*28.85
153.9

36.9 
*25.79
153.9

20.9
*43.91
143.1

57.8
30.31
47.6

41.6
*26.26
158.4

İspanya
Genç
Toplara

652.91
*46.26
1411.5

507.4
*6920
733.2

1160.3
*54.10
2144.7

1160.3
*54.10
2144.7

691.7
*45.02
1536i

559.6 
*67.21
832.6

779.5
*42.72
1824.6

İtalya
Genç
Toplam

600.0
*66.0
909.0

678.0
*59.32
1143.0

1278.0 
*62.28
2052.0

636.0 
*62.28
992.0

747.0 
*64.11
1272.0

1383.0 
*58.73
2264.0

614.0 
*62.27
986.0

Uixemburg
Genç
Toplam

0.401
*36.79

1.090

0.548
*57.74

0.949

0.949
*46.54

2.039

1.331
*99.55

1.337

1.136
*99.73

1.139

2.469
*99.64

2.476

1.350
*86.76

1.556
Portekiz

Genç
Toplam

61.5 
$>66.48

92.5

134.0 
*60.09
223.0

195.5 
*61.96
315.5

79.7
*62.51
127.5

127.8
*53.65
2382

207i
*56.74
365.7

90.1
*55.89
161.2

Yunanistan
Genç
Toplam

37.5
*30.86
121.5

51.9
*54.98

94.4

89.4
*41.41
215.9

50.7
*34.28
147.9

75.8 
*4928
153.8

126.5
*41.93
301.7

51.5
*33.79
Î52.4

Türkiye
Genç
Toplam

199.57
*52.07
383.28

55.82
*65.39

85.37

255.39
*54.49
468.65

265.6
*51.25
518.26

71.62
*6637
107.91

33727
*53.86
626.17

424.52
*58.80
721.98

(Bin olarak)

1984 1985 1986
Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

301.6
* 3 0 il
988.4

582.4
*27.18
2143.0

262.7
*23.20
1132.2

300.9
*29.54
1018.7

563.6
*2620
2150.9

232.1
*22.32
1040.0

271.1
*26.95
1005.9

5032
*24.59
204İ.9

121i
*37.72
322.1

208.9
*35.06
595.8

80.2
*32.60
246.0

1144
*36.63
3123

194.6
*34.85
558.3

712
*32.72
217.6

111.0
*37.11
299.1

182.2
*35.26
516.7

41286
*2821
14635

70.432
*25.49
276.26

22.650
*20.42
110.9

34.709
*24.63
140.91

57.359
*22.78
251.81

- - -

514i
*46.77
1100.1

956.4
*4141
2309.5

420.1
*33.88
1239.9

494i
*42.80
11554

914.6
*38.18
2395.3

- - -

- -
114.2

*31.47
362.9

101.9
* 3 9 İ6
257.6

216.1
*34.82
620i

- - -

4542
*48İ8
934.9

1207.6
*38.54
3133.3

764.8
*33.85
2259.2

479.6
*46.92
1022.1

1244.4
*37.92
3281.3

727.7
*32.10
2266.7

460.8
*44.07
1045.7

1188.5
*35.88
33124

244
*44.53

54.8

66.0
*30.96
213.2

43.6 
*25.71
169.6

26.0
*4333

60.0

69.6
*30.31
229.6

- - -

6092
*64İ5
943.8

1388.7
*50.16
2768.4

781.7
*40.45
1932.3

630i
*60.71
1038i

14122
*47.54
2970.8

769.0
*41.06
1873.0

6343
*5832
1087.7

1403.3
*4740
2960.7

774.0
*58.77

1317

1388.0
*60.27

2.303

637.0 
*62.25
1023.0

786.0
*57.88
1358.0

1373.0 
*59.66
2381.0

654.0
*58.65
1115.0

820.0
*54.81
1496.0

1474.0 
*5645
2611.0

1333
*99.48

1.340

2.683
*92.63

2.896

1.548
*99.49

1.556

1236
*9928

1245

2.784
*99.39

1801

1210
*99.18

1.220

1.061
*99.16

1.070

2271
*99.17

2.290
' 131.6 
*56İ5  
232.7

221.7
*56.13
393.9

92.0
*53.77
171.1

122.7
*54.31
225.9

214.7
*54.08
397.0

92.7
*52.61
1762

1122
*51.66
2172

204.9
*52.08
393.4

77.7
*47.78
162.6

1292
*41.02
315.0

51.4
*3622
141.9

76.7
*4735
162.0

128.1
*42.15
303.9

44.7
*35.17
127.1

79.0
*4941
159.9

123.7
*43.10
287.0

92.84
* 6 5 İ6
141.60

517.36
*59.91
863.58

424.52 
*52.70
805.52

105.97
*65.95
160.68

53049
*54.90
9662

473.8
*52.91
895.48

121.8
* 6 5 İ7
185.82

595.64
*55.09
1081.3

Kaynak :ILO Yearbook of Labour Statistics, Genova 1987, s. 585-589'dan 
yararlanılarak hesaplanmıştır.



lerin % 01.8'ini, AT deki genç işsizler toplamının ise sadece % 04.4 ünü 
oluşturmaktadır.

1980 li yıllarda genç işsiz oranlarının yüksekliği açısından 2. sırada 
İtalya bulunmaktadır. Genç işsiz oranlan 1970 li yıllarda da yüksek olan 
İtalya'da bu oranlar 1982 yılında % 62.28 ile en yüksek seviyesine yük
selmiş, 1983 ten itibaren tedricen düşerek 1985 te %  59.66 ya, 1986 da 
% 56.45 e düşmüştür. Genç işsizlerin oranı 1985 yılında erkek işsizler 
arasında %  62.25, kadın işsizler arasında %  57.88 dir. Bu oranlar 1986 
yılında erkeklerde %  58.65 e, kadınlarda %  54.81 e düşmüştür. Genç iş
sizlerin kayıtlı işsizler içindeki oranlarının düşmesine karşın, İtalya'daki 
genç işsizlerin sayısında yükselmeler görülmektedir. Nitekim 1982 de 
genç işsiz sayısı 1.278 milyon iken, 1985 te 1.373 milyona yükselmiştir. 
1985 yılında A T deki genç işsizlerin % 21.48 i İtalya'da yaşamaktadır.

Portekiz kayıtlı işsizler içinde genç işsizlerin oranının yüksekliği 
açısından 3. sırada yer almaktadır. 1982 yılında genç işsizlerin oranı 
%  61.96 iken, 1985 te % 54.08 e, 1986 da % 52.08 düşmüştür. Kayıtlı er
kek işsizler içinde genç işsizler 1985 te %  53.77 iken, 1986 da % 52.61 e, 
kayıtlı kadın işsizler arasında genç işsizler 1985 te %  54.31 iken, 1986 da 
%  51.66 ya düşmüştür. Bu oranlar Portekiz'de her 4 işsizden 2 sinin 25 
yaşın altında olduğunu göstermektedir. Portekiz'de genç işsizlerin sayısı 
1982 yılında 195 500 iken 1985 yılında 214 700 e yükselmiştir. Şu halde
1985 yılında AT'dcki genç işsizlerin % 3.36 sını 25 yaşın altındaki Porte
kizli işsizler oluşturmaktadır.

İspanya genç işsiz oranlarının yüksekliği açısından AT ülkeleri için
de 4. sırada yer almaktadır. 1982 yılında kayıtlı işsizler içinde 25 yaşın 
altındaki işsizlerin oranı %  54.10 iken, 1983 ten itibaren bu oranlarda 
düşme başlamış ve 1985 yılında %  47.54 e, 1986 yılında %  47.40 a düş
müştür. Erkek işsizler içinde genç işsizlerin oranı 1985 te % 40.45 iken,
1986 da %  41.06 ya, kadın işsizler içinde genç işsizlerin oranı 1985 te 
%  60.71 iken, 1986 da %  58.32 ye düşmüştür. Yukanda belirtilen oransal 
düşmelere karşın İspanya'da da genç işsizlerin sayısında artışlar gözlen
mektedir: 1982 yılında 1.613 milyon olan genç işsizler 1985 te 1.412 mil
yona yükselmiştir. AT ülkelerindeki genç işsizlerin %  22.09 unu İspan
yol gençleri oluşturmaktadır.

Yunanistan genç işsiz oranlannın yüksekliği açısından AT ülkeleri 
içinde 5. sırada yer almaktadır. 1982 yılında kayıtlı işsizler içinde 25 ya
şın altındaki işsizlerin oranı % 41.41 iken, 1985 yılında % 42.15 e, 1986 
da %  43.10 a yükselmiştir. 1985 yılında erkek işsizlerin %  36.22 si, kadın 
işsizlerin %  47.35 i genç işsizlerden oluşmaktadır. Yunanistan’daki genç 
işsizlerin sayısı 1982 yılında 89 400 iken, 1985 te 128 100 e yükselmiştir. 
Bu miktar AT'deki genç işsizlerin sadece % 2 sini oluşturmaktadır.

Fransa genç işsiz oranlan açısından AT ülkeleri arasında 6. sırada 
yer almasına karşın, 1980 li yıllarda kayıtlı işsizler içinde genç işsizlerin 
oranlannın 1970'li yıllara göre düştüğü gözlenmektedir. Nitekim 1979 yı
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lında genç işsizlerin oranı % 45 e kadar yükselmişken, 1982 den itibaren 
bu oranlarda belirgin düşmeler gerçekleşmiştir: 1982 de %  42.33 olan 
genç işsiz oranı, 1984 te % 38.18 e düşmüştür ki bu oran 1970 teki oranın 
(% 40.1) dahi altındadır. Fransa’da 1985 te kayıtlı erkek işsizlerin 
%  33.38 ini, kayıtlı kadın işsizlerin % 42.80 ini genç işsizler oluşturmak
taydı. Ancak Fransa'da genç işsizlerin oranındaki düşmelere karşın, genç 
işsizlerin sayısı 1982 ye göre 1985 te 2.5 kat artmıştır. Bu artma Fran
sa'daki işsiz sayısında aynı dönemde meydana gelen artıştan (2.38 kat) 
daha hızlıdır. Fransa'daki genç işsizler 1985 yılında AT deki genç işsizle
rin %  14.31 ini oluşturmaktadır. Bu veriler genç işsizler sorununun, oran
sal düşmelere karşın, AT ve Fransa için önemini koruduğunu göstermek
tedir.

İngiltere’de de genç işsizlik oranlarının yüksek olduğu ve AT ülkele
ri arasında bu açıdan 7. sırada yer aldığı Tablo II de görülmektedir. Nite
kim genç işsizler 1979 un ikinci yansında %  32.9 oranında iken, 1982 yı
lında %  38.97 yükselmiş, 1984 te %  38.54 e, 1985 te %  37.97 ye düşmüş
tür. 1985 yılı itibariyle kayıtlı erkek işsizler içinde genç işsizler %  33.85 
oranında iken, kadın işsizler içinde %  46.92 oranındaydı. İngiltere'de 
genç işsiz sayısı 1982 de 753 400 iken, 1985 te 1.244 milyona yükselmiş
tir. Bunlar AT deki genç işsizler toplamının %  19.47 sini oluşturmakta
dır.

Belçika genç işsiz oranlarının yüksekliği itibariyle AT ülkeleri için
de 8. sıradadır. 1979 yılında %  42.8 e yükselmiş olan genç işsiz oranlan
1980 li yıllarda düşme göstermiştir. Nitekim 1982 yılında % 38.58 e, 
1985 yılında % 34.85 e düşmüş, 1986 yılında % 35.26 ya yükselmişiir. 
Kayıtlı erkek işsizler içinde genç işsizler 1985 yılında %  32.60 oranında 
iken, 1986 da %  32.72 oranına, kadın işsizler içinde genç işsizler 1985 te 
%  36.33 iken, 1986 da %  32.72 oranına, kadın işsizler içinde genç işsiz
ler 1985 te %  32.60 oranında iken, 1986 da %  32.72 oranına, kadın işsiz
ler içinde genç işsizler 1985 te % 36.33 iken, 1986 da %  37.11 oranına 
yükselmiştir. Genç işsiz sayısı ise 1982 yılında 216 000 iken, 1985 te 194 
600 e, 1986 yılında 182 200 e düşmüştür. 1985 yılı itibariyle AT'deki 
genç işsizlerin sadece % 3.04 ünü Belçika'lı genç işsizler oluşturmakta
dır.

Hollanda genç işsiz oranlannın 1980 li yıllarda 1970 li yıllara göre 
düştüğü gözlenmektedir. Nitekim genç işsiz oranlan 1979 un ikinci yan
sında %  47.1 iken, 1983 yılında bu oranın %  37.49 a, 1985 yılında 
%  34.82 ye düştüğü, böylece Hollanda'nın AT ülkeleri arasında genç iş
siz oranlarının yüksekliği açısından 9. sırada yer aldığı gözlenmektedir. 
1985 yılında kayıtlı erkek işsizler içinde genç işsizler %  31.47 oranına, 
kadın işsizler içinde genç işsizler %  39.56 oranına düşmüştür. Bununla 
beraber genç işsiz sayısı 1983 te 139 700 iken, 1985 yılında 216 100 e 
yükselmiştir. Bu miktar AT'deki genç işsizlerin %  3.38 ini oluşturmakta
dır.
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İrlanda da genç işsiz oranlan 1982 de %  28.85 iken, 1985 te 
% 30.31 e yükselmiştir. 1985 yılı itibariyle kayıtlı erkek işsizlerin 
% 25.71 ini, kayıtlı kadın işsizlerin % 43.33 ünü genç işsizler oluştur
maktaydı. Bu dönemde genç işsizlerin sayısı 1982 de 29.000 iken, 1985 
te 69 600 e yükselmiştir. Bu genç işsizlerin 3 yıllık bir süre içinde 2.4 kat 
antiğini göstermektedir. Bununla beraber, İrlanda'daki genç işsizler AT 
ülkelerindeki genç işsizlerin %  1 inden ibarettir. İrlanda kayıtlı işsizler 
içinde genç işsizlerin yüksekliği açısından AT ülkeleri arasında 10. sırada 
yer almaktadır.

Batı Almanya'da genç işsiz oranlan 1980 li yıllann başında 1979 yı
lına göre %  4 civannda bir artış göstererek %  30.28 oranına yükselmiş, 
daha sonra tedricen düşerek 1985 yılında % 26.20 ye, 1986 da %  24.59 a 
düşmüştür. Genç işsiz oranlarındaki düşme gerek erkek, gerek kadın işsiz 
oranlarında gözlenmektedir. Nitekim 1982 de kayıtlı erkek işsizler içinde 
genç işsizlerin oranı %  28.50 iken, 1985 te %  26.20 ye, 1986 da % 22.32 
ye düşmüştür. Kayıtlı kadın işsizler içinde genç işsizlerin oranı ise 1982 
de % 32.37 iken, 1984 te % 30.51 e, 1985 te % 29.54 e, 1986 da % 29.95 
e düşmüştür. Federal Almanya' da kayıtlı işsizlerin sayısı 1982 yılında
1.818 milyon iken 1983 te 2.133 milyona, 1985 te 2.150 milyona yüksel
miştir. 1986 da ise 2.045 milyona düşmüştür. İşsiz sayısına paralel olarak 
genç işsiz sayısında da yükselmeler gözlenmiştir. Nitekim Genç işsizlerin 
sayısı 1982 yılında 550 740 iken, 1983 te 623 400 e yükselmiş, 1985 te 
563 600 e düşmüştür. Genç işsiz oranlarındaki düşmeler, Federal Alman
ya'da işsizlikten etkilenen grubun sadece genç işsizler olmadığını göster
mektedir.

AT ülkeleri arasında genç işsiz oranlannın yüksekliği açısından 11. 
sırada yer alan Federal Almanya'daki genç işsizler, AT'deki genç işsizle
rin %  8.82 sini oluşturmaktadır.

Danimarka genç işsiz oranlan açısından AT ülkeleri arasında en 
şanslı ülke konumundadır. Nitekim 1982 yılında kayıtlı işsizlerin 
%  27.81 i genç işsiz iken, bu oran 1985 te %  22.78 e düşmüş ve bu oran
sal düşme genç işsiz sayısındaki azalma nedeniyle gerçekleşmiştir. Nite
kim genç işsizlerin sayısı 1982 yılında 73 080 iken 1985 te 57 359 a düş
müştür. 1985 yılında kayıtlı erkek işsizlerin %  20.42 si, kayıtlı kadın iş
sizlerin % 24.63 ü 25 yaşın altındadır. Sayılan 57359 olan Danimarka'lı 
genç işsizler AT na dahil ülkelerdeki genç işsizlerin sadece % 0.89 undan 
ibarettir.

Tablo II nin incelenmesi Avrupa Topluluğunda genç işsiz sayısının, 
kayıtlı işsiz sayısının büyük olduğu İngiltere, Ispanya, Fransa, İtalya gibi 
ülkelerde daha yüksek olduğu göstermektedir.

Nitekim AT'deki genç işsizlerin % 22.09 u İspanyol, %  21.48 i İtal
yan, %  19.47 si İngiliz, %  14.31 i Fransız ve %  8.82 si Alman gençlerden 
oluşmaktadır. Söz konusu 5 AT ülkesindeki genç işsizlerin toplamı AT 
deki genç işsizlerin %  86.17 sini oluşturmaktadır.
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AT ülkelerindeki genç işsizlerin ortak özelliği tüm AT ülkelerinde 
genç işsizler içinde kadın işsiz oranlarının erkek işsiz oranlarından daha 
yüksek olmasıdır.

TÜRKİYE'DE GENÇ İŞSİZLİĞİ

Genç bir nüfus yapısına sahip olan, ancak İktisadî büyüme hızının 
istenilen seviyeye ulaşamadığı, yatırım olanakları sınırlı, büyük bir kısmı 
itibariyle işgücünün vasıf seviyesi düşük olan Türkiye'de işsizlik planlı 
kalkınma çabalarının devam ettiği yıllarda da giderek büyüyen bir sorun 
olma niteliğini korumuştur. Ancak Türkiye'de işsizliğin çeşitli türlerinin 
birarada olması, bazı işsizlik türlerinin ölçümlenmesinde karşılaşılan 
güçlükler, verilerin yetersiz olması işsizliğin gerçek boyutlarında saptan
masını güçleştirmektedir. Ayrıca Türkiye'de işsizliği ölçmek amacıyla fa
aliyet gösteren kuramların tek bir "işsiz" kavramı üzerinde birleşmemiş 
olması da farklı işsiz sayılarının belirlenmesine neden olmaktadır. Nite
kim îş ve îşçi Bulma Kurumu, diğer ülkelerde olduğu gibi, sadece iş ara
mak üzere Kuruma başvuranları "işsiz" kabul ederken, DİE işsizlerin tek
nik anlamda işsiz olup, olmadığını araştırmamakta ve "sayımdan önceki 
haftada" bir işi olmadığını ve "iş aradığını" beyan edenleri, hangi kanal
dan iş aradığına bakmaksızın işsiz kabul etmektedir. DPT ve DİE tarafın
dan yapılan araştırmalar, Türkiye'de işsizlik sigortasının henüz kurulma
mış olması nedeniyle işsizlerin İİBK'na başvurma mecburiyetinin bulun
maması, başka kanallardan iş arayanların sayısının önemli miktarlara 
yükselebildiğini, hatta bazı yıllarda IİBK dışında iş arayanların, söz ko
nusu Kuruma başvuranların sayısından daha da yüksek olduğunu göster
mektedir. Bununla beraber 1980 li yıllarda İİBK'na başvuran işsizlerin 
sayısında önemli artışlar olmuştur. Hızlı şehirleşmenin ve yüksek enflas
yon oranlarının da etkisiyle Kuruma başvuran işsiz sayısının yükselme
siyle DİE ile İİBK'nun işsiz sayılan arasındaki farkın eskiye göre azaldı
ğı, buna rağmen ikisi arasında yine de önemli farklann olduğu görülmek
tedir. Nitekim 1980 yılında Kuramda kayıtlı işsiz sayısı 263 354 iken, bu 
miktar 1981 de % 29 oranında artarak 341 336 ya, 1982 yılında %  37 ar
tarak 458 654 e, 1983 yılında %  33 oranında artarak 626 275 e, 1984 yı
lında %  37 oranında artarak 966 195 e, 1986 yılında % 12 oranında arta
rak 1 081 306 ya ve nihayet 1987 yılında % 15 oranında artarak 1 134 
884 e yükselmiştir. 1980 yılındaki kayıtlı işsiz sayısı 100 kabul edilirse, 
index 1985 yılında 366 ya, 1986 yılında 410 a, 1987 yılında 430 a yük
selmiştir. Kurumun 1987 yılı istatistiklerine göre kayıtlı işsizlerin sayısı 
eski yıllardan devredenlerle birlikte 2 048 180 kişidir. Bunlardan 253 449 
u 1987 yılı içinde işe yerleştirilmiştir. Kuruma başvuranlardan 513 525 i 
bir işi olduğu halde daha iyi imkânlarla iş aramakta, 1 134 884 kişi de 
açık işsiz olarak beklemektedir W .

(4) DBK Genel Müdürlüğü, 1987 Faaliyet Raporu, s. 22, Tablo 20.
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Buna karşılık DİE'nün 1985 yılında yaptığı Hanehalkı İşgücü Anketi 
Sonuçİarı'na göre işsiz sayısı 2 260 190 a ulaşmıştır. İşsizler nüfusun 
% 4.43 ünü, iktisaden faal nüfusun %  12.27 sini oluşturmakta, iktisaden 
faal erkek nüfusun %  12.40 inin, iktisaden faal kadın nüfusun %  11.95 
inin işsiz olduğu hesaplanmaktadır <5) .

İİBK ile DÎE'niin işsiz kavramları ve sayılan arasında farklar bulun
masına karşın, DİE'nün gerçekleştirdiği detaylı anketin sonuçlan işsizle
rin yaş gruplarına göre incelenmesine olanak vermektedir. Esasen her iki 
Kurumun istatistikleri de 1985 yılı itibariyle genç işsiz oranlarındaki fark 
sayısal farklar kadar büyük değildir. Nitekim Tablo I de Türkiye'de genç 
işsizlerin oranını gösteren oranlar, DİE'nün anket sonuçlarında vardığı
mız oranlardan sadece %  1.55 oranında bir fark göstermektedir. Bu ba
kımdan daha ayrıntılı olan ve genç işsizliğini aynı zamanda Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal açıdan farklı gelişme seviyesindeki bölgelerde de in
celememize fırsat veren DİE anketlerinden yararlanarak Türkiye'de genç 
işsizliğinin gösterdiği özellikleri incelemenin yararlı olacağı kanısında
yız.

Genç işsizler olarak isimlendirilen 15-24 yaş grubuna dahil işsizleri 
dikkate aldığımızda 1985 yılında 1 275 971 gencin işsiz olduğunu gör
mekteyiz. Bunlar 1985 yılında DİE'nün işsiz kabul ettiği grubun %  56.45 
ini oluşturmaktadır. Bunların 1 167 857 si yani, %  91.53'ü aktif işsizdir. 
15-24 yaş grubunun 1980 yılında işsizler içindeki oranını %  62.20 olarak 
hesaplamıştık (6) . Buna göre genç işsizlerin oranında 1980 den 1985 yılı
na kadar %  5.75 oranında bir düşme gerçekleşmiştir. Ancak bu oransal 
düşmeye rağmen miktar olarak genelde işsizlerin ve dolayısıyla genç iş
sizlerin sayısında büyük artışlar görülmektedir.

Nitekim 1980 genel nüfus sayımı sonuçları toplam işsiz sayısını 689 
871 olarak kabul ederken, bu miktar 1985 Hanehalkı İşgücü Anketi So- 
nuçlanna göre 2 260 190 kişi olarak hesaplanmıştır. Yine 15-24 yaş gru
bundaki genç işsizlerin sayısı 1980 yılında 422 298 kişi iken 1985 yılında 
bu sayı yukanda da belirtildiği gibi 1 275 971 e yükselmiştir. Geç işsizle
rin sayısı aslında 1980 yılı sonuçlarına göre 3.02 kat daha fazladır. Kaldı 
ki Türkiye'nin kısa zamanda iş imkânları yaratmak zorunda bulunduğu 
genç nüfus, sözü edilen işsizlerden de ibaret değildir. Sayılan 1 447 038 i 
bulan 15-19 yaş grubundaki öğrencilerden bir kısmının ve özellikle sayı
lan 251 268 olan 20-24 yaş gnıbundakilerin içinde bulunduğumuz yıllar
da emeklerini iş piyasasına arz edeceklerini de dikkate almak gerekecek
tir. Böylece 1985 yılında işsizler arasında görünmeyen 15-24 yaş gnıbun- 
daki 1 698 306 öğrenciye potansiyel emek arzı olarak baktığımızda kısa 
zamanda yeni iş imkânları yaratılması gerekli gençlerin sayısının 2 974

(5) DlE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları, Mayıs 1988, Ankara, s. 5.
(6) G. Kulal, "Türkiye'de İşsizliği Etkileyen Faktörler vc İşsizliğin özellikleri", Sosyal Siyaset 

Konferansları, 34. Kitap, İstanbul, 1985, s. 149-173.
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277 ye yükseldiğini, aynı yaş grubunda olup, işi olmadığı halde iş arama
yan 23 649 genci de eklersek bu sayının 2 997 926 ya yükseldiğini görü
rüz.

Öte yandan Devlet İstatistik Enstitüsünün yerleşim yerlerinin büyük
lüğünü dikkate alarak yaptığı hesaplar, nüfusu 20 000 den fazla olan yer
lerde 15-24 yaş grubuna dahil işsizlerin sayısının 578 147 kişi olduğunu 
ve bunlardan 539 394 ünün yani %  93.29 unun aktif işsiz grubuna girdi
ğini göstermektedir. Tablo III de görüldüğü gibi nüfusu 20 000 den fazla 
olan kentsel yerlerde yaşıyan 1 077 728 işsizin % 53.64 ü genç işsizdir. 
Kentsel yerlerde yaşıyan 996 517 aktif işsizin %  34.12 sini de 15-24 yaş 
grubundaki genç işsizler oluşturmaktadır. Ayrıca kentsel yerlerde yaşıyan 
aktif erkek işsizlerin %  48.21 i, aktif kadın işsizlerin %  65 i genç işsizler 
grubuna dahildir (?) . ,

Nüfusu 10 000 den daha fazla olan yerleşim yerlerinde yaşıyan işsiz
lerin içinde 15-24 yaş grubuna giren işsizlerin sayısı 663 494 kişidir. 
Bunlardan 617 436 sı (% 93.05 i) aktif işsizdir. Genç işsizler nüfusu
10 000 den fazla olan yerleşim yerlerinde yaşıyan 1 203 192 işsizin %  
55.14 ünü, 114 496 aktif işsizden % 55.40 ını oluşturmaktadır. Sözkonu- 
su yerleşim yerlerindeki aktif erkek işsizlerin % 49.77 si, aktif kadın iş
sizlerin % 65.95 i genç işsizler grubuna girmektedir.

Gerek nüfusu 20 000 in üzerindeki yerleşim yerlerinde, gerek nüfu
su 10 000 in üzerindeki yerleşim yerlerinde 15-24 yaş grubuna giren iş
sizler arasında aktif kadın işsiz oranlarının, aktif erkek işsiz oranlarından 
daha yüksek olduğu, özellikle nüfusu 10 000 den fazla olan yerleşim yer
lerinde genç kadın işsiz oranlarının %  65 lere yükselmesi dikkati çek
mektedir.

Ekonomik ve sosyal gelişme seviyesi farklı bölgelerde işsizlerin yaş 
gruplarına göre incelenmesi, söz konusu bölgelerde diğer yaş grupları ya
nında genç işsizlerin sayısal ve oransal durumunu daha bariz bir biçimde 
ortaya koyacaktır. Nitekim III numaralı tablonun incelenmesi en gelişmiş 
olan I. Bölge'de en kalabalık işsiz grubunu 20-24 yaş grubundaki işsizle
rin oluşturduğunu (151 070 kişi), bunları 15-19 yaş grubuna giren genç 
işsizlerin (133 564 kişi) izlediğini göstermektedir. Bölgede yaşıyan 538 
773 işsizden 284 634 ü (% 52.83 ü) I. Bölgedeki 505 489 aktif işsizin 
% 61.10 u 15-24 yaş grubuna dahildir. Dolayısıyla genç işsizler I. derece
de gelişmiş kabul edilen bölgede işsizliğin en fazla etkilediği yaş grubu
dur. Diğer bölgelerde de genç işsizler işsizlikten en fazla etkilenen grup
tur:

(7) Sadccc İstanbul, Ankara, İzmir vc Sakarya illerinde uygulanan bir anketin sonuçlan 20-30 
yaş arasındaki genç nüfusun iş için îlBK'na başvuranların % 78.4'ünü oluşturduğunu göster
mektedir. Bkz: TÜSlAD, Türkiye'de İşsizliğin Boyutları, Bir Anket Çalışması, İstanbul, 
13 Temmuz 1988, s. IV.
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TABLO III —  İşsizlerin Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi (Ekim 1985 itibariyle)

Bölgeler Toplam
Yaş Gruplan '

12-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +

T 2 260 190 146 857 669 332 606 639 283 850 146 249 102 742 107 3S1 78 044 66 978 47 103 13 938 6 887
Türkiye A 2 040 060 95 228 591 154 576 703 276 780 13S761 95 719 98 564 70 644 56 222 3S 150 12 931 4 116

1 220 130 51 629 78 178 29 936 7 070 7 488 7 023 8 817 7 400 10 756 8 953 1 007 2771

N'ufusu T 1 077 728 55 S64 277 713 300 434 139 918 66 414 53 051 49 049 45 053 40794 31953 10 028 4 462
20001+ A 996 517 38 161 252 828 286 566 137 051 63 746 50 745 46641 42 678 38 477 27 327 9 021 3 276

1 81 211 17 703 24 '885 13 868 2 867 2 668 2 306 2408 2 375_ 2312 4 626 1 007 1 86

N'ufusu T 1 203 192 59 558 325 304 338 190 156 073 74 078 56 120 53 471 47 256 43 938 34 070 11 035 3 518
10001 A 1 114 496 41 613 293 931 323 505 153 206 71 008 53 412 50 661 44 881 41224 28 516 9 021 1 5SS
ve + t 88 696 17 945 31373 14 685 2 867 3 070 2 708 2810 2 375 2714 5 554 1 007 5 106

T 538 773 32 110 133 564 151 070 63 050 37 955 29 491 24951 23 101 8 957 18 479 4 225 1 820
I. Bölge A 505 4S9 25 852 121 542 147 214 62 595 36 659 29 105 23 594 21 220 17 892 15 136 3 770 910

1 33 384 6 258 12 022 3 856 455 1 296 386 1 357 1 881 1065 3 343 455 910

n. T 280 718 25 663 77 670 73 756 38 936 18 096 10 472 9 668 12 455 9 486 2 485 2 021 975
Bölge A 257 880 15 699 73 208 70 580 38 297 16 462 10 472 9 029 11 857 8 273 2 485 1 508 975

î 22 838 9 964 4 462 3 176 639 1 634 - 639 598 1213 - 513 -

r a . T 551 525 27 888 151 462 131 086 61 614 34 940 25 067 22 277 20113 17 172 14 677 4 073 1 156
Bölge A 468 112 17 196 140155 123 409 61 237 33 230 22 981 20610 18 947 12 598 12 922 4 073 754

t 43 413 10 962 11 307 7 677 377 1 710 2 086 1 667 1 166 4 574 1755 - 402

IV. T 314 286 16 322 112 785 92 661 42 465 15 586 9 142 7 307 5 443 7 605 2133 1 393 253
Bölge A 282 802 10 456 96 897 88 760 41 721 15 586 8 106 6 584 4 973 5 942 2133 1 393 253

İ 31 484 5 866 15 888 3 901 744 - 1 036 723 470 1 663 - -

V. T 614 888 44 878 193 893 158 066 77 785 39 672 28 570 26 815 16 932 14723 8 136 2 739 2 683
Bölge A 525 777 26 025 159 394 146 740 72 930 36 824 25 055 23 795 13 647 12 482 5 474 2 187 I 224

î 89 111 18 849 34 499 41 326 4 855 2 848 3 515 3 020 3 285 2 241 2 662 552 1 459

Kaynak: DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçlan 1985, Ankara, 1988, s. 5, 10, 12, 93, 98, 99, 111, 116, 117, 129, 134, 135, 195, 200, 201, 
261, 267, 327, 332, 333, 393'deki tablolardan yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Tablo İÜ den izlenebileceği gibi II. derecede gelişmiş kabul edilen 
bölgede de 15-24 yaş grubuna giren işsizler 151 426 kişi olup, bunlar II. 
Bölgedeki tüm işsizlerin %  53.94 ünü oluşturmaktadır. Genç işsizlerin 
%  94.96 sı aktif işsizdir. Iş aramakta olan genç aktif işsizler II. Bölgedeki 
tüm aktif işsizlerin %'55.76 sını oluşturmaktadır.

III. Bölgede 15-24 yaş grubuna giren işsizler 282 548 kişi olup, bun
lar bölgedeki tüm işsizlerin % 51.23 ünü oluşturmaktadır. Genç işsizlerin 
% 93.28 i aktif işsizdir. Genç aktif işsizler bölgedeki aktif işsizlerin 
% 56.30 unu oluşturmaktadır.

IV.Bölgede 15-24 yaş grubuna giren işsizler 205 446 kişi olup, bun
lar bölgedeki tüm işsizlerin % 65.37 sini oluşturmaktadır. Genç işsizlerin 
%  90.37 si aktif işsizdir. Bunlar IV. Bölgedeki tüm aktif işsizlerin % 
65.64 ünü oluşturmaktadır.

Ekonomik ve sosyal bakımdan en az gelişmiş kabul edilen V. Bölge
de 15-24 yaş grubuna giren işsizler 351 595 kişidir. Bunlar bölgedeki 
tüm işsizlerin % 57.24 ünü oluşturmaktadır. Bunların içinde aktif işsizler 
306 134 kişidir. Bu bölgede de genç işsizlerin %  86.98 i aktif işsizdir. 
Bölgedeki aktif işsizlerin %  58.23 ünü genç işsizler oluşturmaktadır.

Yukarıdaki veriler gerek yerleşim yerlerinin büyüklüğüne göre yapı
lan tasniflerde, gerek ekonomik ve sosyal bakımdan farklı gelişme sevi
yesindeki bölgelerde (I. Bölgede % 52.83, II. Bölgede % 53.94, III. Böl
gede %  51.23, IV. Bölgede % 65.37, V. Bölgede % 57.24) genç, işsizlerin 
bölgedeki işsizlerin yansından fazlasını oluşturduğunu göstermektedir. 
Hatta IV. derecede gelişmiş bölgedeki genç işsizler % 65.37 oranına ka
dar yükselmektedir. Ayrıca genç işsizler içinde aktif olarak iş arayan iş
sizlerin oranı bütün bölgelerde yüksektir (I. Bölgede %  94.41, II. Bölge
de % 94.46, III. Bölgede %  93.28, IV. Bölgede % 90.37, V. Bölgede %  
86.98 i aktiftir). Görüldüğü gibi sadece V. Bölgede genç işsizlerin oranı 
biraz düşmekte (% 86.98), buna karşılık özellikle ekonomik ve sosyal 
yönden gelişmiş bölgelerde % 95 e yaklaşmaktadır.

Yukandaki veriler 15-24 yaş grubundaki işsizlerin Türkiye'de her 
büyüklükteki yerleşim yerinde ve her gelişme seviyesindeki bölgede iş
sizlikten en fazla etkilenen grup olduğunu, dolayısıyla gençlerin işsizli
ğin odak noktasını oluşturduğunu göstermektedir.

Öte yandan uzayan iş arama süreleri, bir yıldan diğerine devreden iş
siz kayıtlan Türkiye'de yetişkin ve ileri yaş gruplarında olduğu gibi genç 
yaş gruplannda da işsizliğin kronik bir nitelik kazandığını göstermekte
dir.

DlE'nün 1985 Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçlanndan yararlanarak 
hazırladığımız IV numaralı tablo genç işsizleri iş arama süreleri açısın
dan sınıflandırmaktadır. Bu tablonun incelenmesinden 15-19 yaş grubuna 
giren 591 194 genç aktif işsizden % 36 sının 1-2 yıldan beri (yani 1 yıl
dan uzun, 2 yıl ve daha kısa bir süreden beri), %  29.89 unun 10-12 aydan
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beri, % 11.95 inin 2-3 yıldan beri ve %  5.28 inin 3 yıldan daha uzun bir 
süreden beri iş aradığı anlaşılmaktadır. Bu yaş grubunda 6 ay ve daha kı
sa bir süreden beri iş arayanların oranı ise %  16.45 tir. 6 aydan daha uzun 
olan tüm iş arama sürelerini birarada dikkate aldığımızda 15-19 yaş gru
bundaki işsizlerin % 83.15 inin 6 ay ve 3 yıl ve daha uzun arasında deği
şen sürelerle iş aradıklarını görürüz. Bunların içinde 1 yıl ve daha uzun 
bir süreden beri iş arayanlar % 48 e, 2 yıldan daha uzun süreden beri iş 
arayanlar %  17.23 oranına düşmektedir.

Türkiye'de 20-24 yaş grubuna giren aktif işsizlerin sayısı 576 703 ki
şidir. Tablo IV te de görüldüğü gibi bunların % 27.22 sini 1-2 yıldan beri 
iş arayanlar, %  20.09 unu 10-12 aydan beri iş arayanlar, %  16.23 ünü 2-3 
yıldan beri iş arayanlar, % 12.85 ini 3 yıldan daha uzun bir süreden beri 
iş arayanlar oluşturmaktadır. Bunlardan 6 ay ve daha kısa bir süreden be
ri iş arayanların oranı % 20.62, 6 aydan daha kısa bir süreden beri iş ara
yanların oranı %  79.38 dir. Bunlardan 1 yıldan daha uzun bir süreden be
ri iş arayan tüm grupların toplamı %  56.08 oranına, 2 yıldan daha uzun 
bir süreden beri iş arayan tüm gruplar %  29.08 oranındadır. 3 yıldan daha 
uzun bir süreden beri iş arayanlarlar ise, yukarıda da belirtildiği gibi 
%  12.85 oranındadır.

Yukarıdaki veriler Türkiye genelinde 20-24 yaş grubundaki genç iş
sizlerden yarısından fazlasının 1 yıldan daha uzun bir süreden beri, dörtte 
birinden fazlasının 2 yıldan beri iş aradığını göstermektedir. Yine IV nu
maralı tabloda görüldüğü gibi ekonomik ve sosyal bakımdan gelişmiş 
bölgelerde özellikle 3 yıldan beri iş arayanların işsizler içindeki oranlan 
Türkiye ortalamasının altına düşerken ekonomik bakımdan geri bölgeler
de bu yaş grubuna giren genç işsizlerin içinde 3 yılı aşan bir süreden beri 
iş arayanların oranı yükselmektedir. Nitekim 3 yıldan daha uzun bir süre
den beri iş arayan 20-24 yaş grubundaki işsizlerin oranı I. Bölgede 
%  8.99 iken, II. Bölgede %  11.26 ya, II. Bölgede %  11.83 e, IV. Bölgede 
%  12.38 ve V. Bölgede % 18.61 e yükselmektedir. Buna karşılık 0-3 ay 
gibi kısa süreli iş arama süreleri aynı yaş grubu için ekonomik ve sosyal 
bakımdan gelişmiş bölgelerde Türkiye ortalamalarının üstüne çıkarken, 
daha az gelişmiş bölgelerde düşmektedir. Nitekim I. Bölgede 0-3 aydan 
beri iş arayanların oranı % 19.68 iken, II. Bölgede % 8.68, III. Bölgede 
%  11.88, IV. Bölgede % 4.75 ve V. Bölgede %  4.75 tir.

Her iki yaş grubunu birarada dikkate alırsak 15-24 yaş grubunda 0-3 
aydan beri iş ariyan aktif işsizlerin 105 027 kişi olduğunu ( %  8.99), 4-6 
aydan beri iş arayanların 113 574 kişi olduğunu (% 0.72), dolayısıyla 6 
aydan daha kısa bir süreden beri iş anyan 15-24 yaş grubundaki aktif iş
sizlerin 218 601 kişiye ulaştığım görürüz. Bunlar 15-24 yaş grubundaki 
işsizlerin %  18.71 ini oluşturmaktadır.

Aynı yaş grubunda 6 aydan daha uzun bir süreden beri iş anyanlann 
toplamı ise 949 291 kişidir. Bunlar bu yaş grubundaki aktif işsizlerin % 
81.28 ini oluşturmaktadır. Bunlardan 42 349 u (%3.63) 7-9 aydan beri iş
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TABLO IV —  Türkiye'de 15-24 Yaş Grubundaki Aktif İşsizlerin İş Arama Süresine ve
Bölgelere Göre Dağılımı 

(Ekim 1985)

Yas Gmbu Yaş Grubundaki
Issız
Toplamı

1 Ş A R A M A S Ü R E L E R I

şim Yerleri 0-3 ay 4-6 ay 7-9 ay 10-12 ay 1-2 yıl 2-3 yıl 3 yıldan fazla

Türkiye 591 194 44 049 
(% 7,45)

55 565 
(% 9,40)

28 115 
{% 4,75)

176705 
(% 29,89)

184 833 
(% 36,26)

70682 
(% 11,95)

31 245 
(% 5,28)

1 C/> 

; =
I. Bölge 121 542 19 927 

(% 16,39)
17 167 

(% 14,12)
6922 

(% 5,69)
35 143 

(% 28,21)
29 020 

(% 23,87)
9 198 

(% 7,56)
4 216 

(% 3,47)
m 

o  3  
as

II. Bölge 73 208 6271 
(% 8,56)

5 338 
(% 7,29)

1 493 
(% 2,03)

19 491 
(% 26,62)

24 690 
(% 33,72)

13 738 
(% 18,76)

2 187 
(% 2,98)

«  s IH. Bölge 140 155 9 824 
(% 7,00)

14 938 
(% 10,65)

11 211
(% 7,99)

30 407 
(% 21,69)

44 283 
(% 31,59)

22 177 
(% 15,82)

7315 
(% 5,21)

IV. Bölge 96 895 2 754 
(% 2,84)

10 763 
(% 11,10)

4 149 
(% 4,28)

39 8S9 
(% 41,16)

28 954 
(% 29,88)

7 753 
(% 8,00)

2 633 
(% 2,71)

Türkiye 276780 20 822 
(% 7,52)

16758 
(% 6,05)

9 761 
(% 3,52)

39 994 
(% 14,44)

51 765 
(% 18,70)

52 334 
(% 18,90)

85 366 
(% 30,84)

oo- I. Bölge 62595 9 288 
(% 14,83)

5 794 
(% 9,25)

3 175 
(% 5,07)

11 180 
(% 17,86)

10 628 
(% 16,97)

8 120 
(% 12,97)

14 410
{% 23,02)

m
S 3

II. Bölge 38 297 3 003 
(% 7,84)

2011 
(% 5,25)

1 308 
(% 3,41)

3 246 
(% 8,47)

8 338 
(% 21,77)

13 197 
(% 34,45)

7 497 
(% 19,52)

, “4 
«n S

İÜ. Bölge 61 237 6 206 
(% 10.13)

5 269 
(% 8,60)

2 161
(% 3,52)

10 746 
(% 17,54)

8 219 
(% 13,42)

11 953 
(% 19,51)

16 683 
(% 27,24)

<N
IV. Bölge 41721 - 940 

(% 2,25)
253 

(% 0.69)
7 486 

(% 17,94)
10 845 

{% 25,99)
6 236 

(% 14,94)
15 961 

(% 38,25)

V. Bölge 72 930 2 590 
(% 3,55)

2744 
(% 3,76)

2 864 
(% 3,92)

7 336 
(% 10,05)

13 735 
(% 18,83)

12 828 
(% 17,58)

30 833 
(% 42,27)

Kaynak: D.I.E., a.g.e., s. 44, 168,234, 300, 366,432'deki tablolardan yararlanılarak hazırlanmıştır.



aramaktadır. 1-2 yıldan beri iş arayanların sayısı ise 344 703 kişidir 
( %  29.51). 2-3 yıldan beri iş arayanlar 164 334 kişi (% 14.07), 3 yıldan 
daha uzun bir süreden beri iş anyanlar 105 363 kişidir (% 3.63). Bu veri
leri dikkate aldığımızda 15-24 yaş grubundaki aktif işsizlerden %  52.60 
inin 1 yıldan daha uzun bir süreden beri iş aradığı, %  23.09 unun 2 yıldan 
daha uzun bir süreden beri iş aradığı, %  9.02 sinin de 3 yılı aşan bir süre
den beri iş aradığı anlaşılmaktadır.

İşsizler içinde 15-24 yaş grubunun oransal yüksekliği ve iş arama 
sürelerinin uzaması genç nesiller için ümit kırıcı olduğu kadar sosyal ve 
psikolojik somular yaratabilecek niteliktedir. Gençler arasındaki işsizli
ğin nedenlerine doğru teşhislerin konulması için bu alanda daha aynntılı 
araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Türkiye'de işsizler içinde gençlerin yüksek oranlara yükselmesi bir 
yana, iş arama sürelerinin gençlerde ve yetişkinlerde uzama eğilimi gös
termesi, Türkiye'de emek arzı ile emek talebi arasında sayıca olduğu gibi 
nitelik açısından da farklann bulunduğunu düşündürmektedir. Bu bakım
dan işsizlerin eğitim durumunun da incelenmesinde yarar vardır.

Türkiye'de işsiz olduğunu beyan eden 2 260 190 kişiden % 9.21 inin 
okur-yazar olmadığı, %  4.89 unun okur-yazar olduğu, % 52.34 ünün ilk
okul, % 11.15 inin ortaokul, %  13.73 ünün lise, %  0.31 inin meslek orta
okulu, % 5.61 inin meslek lisesi mezunu olduğu DİE'nün Hanehalkı İşgü
cü Anketi 1985 sonuçlarından anlaşılmaktadır. İşsizlerin % 2.73 ünü de 
yüksekokul fakülte mezunlan oluşturmaktadır. Bu oranlar ekonomik ve 
sosyal gelişmişlik durumuna göre farklar göstermektedir. Örneğin okur
yazar olmıyan işsizlerin oranı I. derecede gelişmiş bölgede işsizlerin % 
4.02 si iken V. Bölgede % 14.73 tür.

İlkokul mezunu işsizler I. Bölgedeki işsizler arasında %  60.18 ora
nında iken V. Bölgede % 56.51 e düşmektedir.

İkinci derecede kalabalık işsiz grubunu oluşturan lise mezunlan I. 
Bölgede işsizlerin %  12.93 ünü oluştururken, II. Bölgede %  17.84, IV. 
Bölgede %  13.91, V. Bölgede %  12.71 i oranındadır.

Meslek lisesi mezunlan ise I. Bölgedeki işsizlerin %  6.63 ti, II. Böl
gede %  5.28 i, III. Bölgede %  6.81 i, IV. Bölgede % 7.20 si iken, V. Böl
ge de % 3 oranındadır.

Yüksekokul fakülte mezunlan I. Bölgedeki işsizlerin %  6.08 i iken,
II. Bölgede %  2.04 ü, III. Bölgede %  3.24 ü, IV. Bölgede % 1 i, V. Böl
gede % 0.57 si oranındadır.

İşsizlerin eğitim durumuna göre kısaca incelenmesinden şu sonuçlan 
çıkarmak mümkündür:

-  İşsizler içinde her bölgede ilkokul mezunlan işsizlerin yarısından 
fazlasını oluşturmaktadır. Bu oranlar ilk eğitim programlannın özellikle 
ekonomik ve sosyal bakımdan gelişmiş bölgelerde iş bulmak için yeterli 
nitelikleri kazandırmadığını açıkça göstermektedir.
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-  İşsizler içinde genel nitelikte eğitim veren orta eğitim kuramların
dan mezun olanların oranı bütün bölgelerde ilkokul mezunlarından sonra 
ikinci en büyük grubu oluşturmaktadır. Özellikle ortaokul mezunlarına 
göre 3 yıl daha uzun bir eğitim görmüş olan lise mezunlarının işsizler 
arasındaki yüksek oranı dikkati çekmektedir. Nitekim Lise mezunlan 
Türkiye genelinde % 13.73 oranı ile 2. sırada, ortaokul mezunları 
%  11.77 oranı ile 3. sırada yer almaktadır.

-  İşsizler içinde meslek eğitimi veren orta öğrenim kuramlarından 
mezun olanlann oranı gerek Türkiye genelinde, gerek değişik büyüklük
teki yerleşim yerlerinde ve ekonomik ve sosyal açıdan farklı gelişme se
viyesindeki bölgelerde genel eğitim veren orta eğitim kuramlarından me
zun olanlara göre açık bir biçimde düşüktür. Tablo V deki oranlar bunu 
göstermektedir. Nitekim meslek lisesi mezunu işsizlerin Türkiye'deki 
tüm işsizler içindeki oranlarını karşılaştırdığımızda, lise mezunlarına gö
re 2.89 kat daha düşük olduğu görülmektedir. Sadece bu basit karşılaştır
ma dahi eğitim sistemimizin yeniden gözden getirilmesi ve DPT'nın daha
III. Beş Yıllık Kalkınma Planından itibaren önerdiği gibi, orta öğretim 
kuramlarında meslek okullanna öncelik verilmesi gerektiğini ortaya çı
karmaktadır. Ancak meslek okulları içinde sanayiin ihtiyaç duyduğu nite
liklere sahip elemanları yetiştirecek olan teknik okullara ağırlık verilmesi 
zorunludur.

-  Türkiye genelinde işsizler içinde %  2.73, kentsel yerlerde %  4.96 
I. Bölgede % 6.08 oranında üniversite ve yüksekokul mezunu bulunması 
insangücü planlamasında yüksek öğretim düzeyinde de daha titiz davra- 
nılması gerektiğini göstermektedir. Üniversite öğrenci kontenjanlannın 
belirlenmesi sırasında YÖK ile DPT'nın işbirliği bunların başında gel
mektedir. Bütün lise mezunlanm üniversite ve yüksekokullara yerleştir
me amacına yönelik başıboş kontenjan yükseltmeler, bir taraftan üniver
sitelerde sınıf sorununa yol açarken, öte yandan ileride işsiz lise mezunla- 
n  yerine işsiz üniversite ve yüksek okul mezunlan yüksek oranlara ulaşa
bilecektir.

Aynca işsizlere kısa sürede beceri kazandıracak programlara örgün 
eğitim programlanna ek olarak yer verilmesi yararlı olacaktır. Nitekim 
bu konuda son yıllarda yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başlamış
tır. Ancak bunlann daha da yaygınlaştırılmasında yarar vardır. Çalışma 
Bakanlığının 1987 Faaliyet Raporunda da yaygın eğitim programlanna 
önem verildiği anlaşılmaktadır. Bu arada genç işsizliğini azaltıcı politika
lara istihdam politikası içinde özel bir yer verildiği ve "yıllık programlar
da genç işsizlere yönelik istihdam arttırıcı projelerin hazırlanması", 
"gençlere istihdam sağlıyan işverenlerin vergi ve diğer yollarla teşvik 
edilmesine yardımcı olan işverenlere vergi iadesinin başlatılması", "okula 
devam eden veya etmeyen gençlere mesleğe yöneltme hizmetleri veril-
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TABLO V — İşsizlerin Eğitim Durumuna, Cinsiyete ve Bölgelere Göre Durumu (%) (Ekim 1985)

Okur Yazar Olmayan Okur Yazar Olup Bir Okul İlkokul Bitirenler Ortaokul Bitirenler Lise Bitirenler Meslek Ortaokulu Meslek Lisesi Yüksekokul-

Yerleşim
Yerleri

Bitirmeyenler Bitirenler Bitirenler Fakülte

T E K T E K T E K T E K T E K T E K T E K T E K

Türkiye
2.260.190 9.21 8.46 11.05 4.89 5.24 4.05 52.34 56.46 42.43 11.15 11.77 9.66 13.73 10.53 21.42 0.31 048 0.35 5.61 4.75 11.45 2.73 4.67 1.53

Nüfusu 20 001 
ve daha fazla 
1.077.728 8.74 8.84 8.56 4.69 5.37 3.40 44.9649.75 35.85 11.85 12.34 10.91 16.35 11.82 24.98 0.40 0.52 0.18 8.03 6.88 10.22 4.86 4.48 5.90

Nüfusu 10001 
ve daha fazla 
1.203.192 8.34 8.21 8.59 4.60 5.34 3.19 45.15 49.78 36.18 11.97 12.46 11.01 17.17 12.92 25.42 0.38 046 0.21 7.76 6.66 9.90 4.62 4.17 5.50

I. Bölge 
538.773 4.02 3.73 4.64 4.62 5.04 3.74 54.60 60.18 42.98 10.67 12.20 7.50 12.93 7.48 24.29 042 0.63 - 6.63 5.51 8.97 6.08 5.23 7.88

n. Bölge 
280.718 9.45 6.58 14.12 3.13 3.78 2.08 5162 59.78 40.97 9.19 9.97 7.92 17.84 13.53 27.50 043 024 0.86 5.28 4.90 6.75 2.04 2.23 1.83

m . Bölge 
511.525 5.23 4.69 6.70 5.19 5.44 4.53 53.00 57.88 39.90 11.71 12.41 13.52 13.42 10.15 22.20 0.31 0.34 024 6.81 6.09 9.02 3.24 3.00 3.89

IV. Bölge 
314.286 4.29 2.70 6.86 4.45 3.33 6.26 57.31 58.94 54.90 11.60 12.52 10.31 13.91 1448 13.01 0.14 024 - 7.20 6.63 8.11 1.00 1.16 0.73

V. Bölge 
614.888 14.73 17.73 26.68 4.98 6.49 3.50 47.13 50.51 33.42 10.93 11.30 9.42 12.71 10.68 20.91 0.26 028 0.16 3.00 2.53 4.96 0.57 0.48 0.95

Kaynak: D.Î.E., Hanchalkı İşgücü Anketi Sonuçları 1985, s. 5,78, 82, 166, 132,200,201,266, 331,397, 399'daki tablolardan yararlanılarak hazırlanmıştır.



mesi" gibi politikaların benimsendiği görülmektedir <8) . Yaygın eğitim 
programları ile kısa sürede beceri kazandırma, bu programların düzenli 
uygulanması halinde kısa zamanda ve daha çok kişiye belli vasıfların ka
zandırılmasında yararlı olacaktır. Ancak Türkiye'de işsizlik sorununun 
emek arzı ile ilgili yönünün çözümü uzun vadede örgün eğitim program
larında yukarıda belirtildiği gibi mesleki teknik eğitim ağırlıklı program
ların oranının yükseltilmesi ve bu eğitimin gençlere günümüz sanayiinin 
ihtiyaç duyduğu nitelikleri verecek biçimde düzenlenmesinde yatmakta
dır.

İşsizliği azaltmak için yurt dışına emek ihracı politikasının soruna 
geçici çözümler getiren ve özellikle AT ülkeleri açısından uygulanması
nın imkânsız olduğu yıllardan beri anlaşılmıştır. AT de de işsizliğin bo
yutlarının büyümesi yeni işçi gönderme ümidinin kesilmesi gerektiğini 
ortaya açıkça koymaktadır. Islâm ülkelerine yapılacak emek ihracı potan
siyeli ise iyi kullanılamamaktadır. Kaldı ki Dünyanın her yerinde iş bul
mak nitelikli olmaya bağlıdır. Dolayısı ile "yurt dışı istihdam 
imkânlarının değerlendirilmesi" bir istihdam politikası olarak benimsense 
dahi, işgücüne nitelik kazandırıcı çalışmaların ön plana alınması zorunlu
dur.

Türkiye'nin genç bir işgücüne sahip olması, sahip olduğu en büyük 
doğal zenginliğidir. Bu zenginliğin ekonomik ve sosyal yönden bir sorun 
olmaktan çıkarılması, ülkemizin hızlı kalkınmasında bir araç olarak kul
lanılması için meslekî teknik eğitime ağırlık veren, daha ciddi ve gerçek
çi bir eğitim politikası izlenmesi, geniş kapsamlı bir insangiicü planlama
sı yapılması ve istihdamı artırmayı ön plana alan ciddi ve gerçekçi bir is
tihdam politikası izlenmesi gerektiği kanısındayız.

(8) Çalışma Bakanlığı IİBK, 1987 Faaliyet Raporu, Ankara, 1988, s. 115.
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KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL STATÜSÜ 

(HUKUKİ SORUNLAR VE YARGI KARARLARI)
9

Prof. Dr. Metin KUTAL *

1984 yılında Bakanlar Kurulu, Kanun Hükmünde bir Kararname ile 
(Karar tarihi 8.6.1984, No. 233) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin "ekono
minin kurallarına uygun olarak yönetilmelerini" "daha fazla yatırım 
kaynağı yaratmalarım" sağlamayı amaçlamıştır (m. 1). Bu temel amaçla
ra ulaşabilmek için adı geçen Kararname KIT'lerde çalıştırılacak personel 
rejimini de düzenlemiş ve dördüncü kısım bu konuya ayrılmıştır (m. 41- 
53)

Türk ekonomisinde tarihsel nedenlerle çok önemli bir yere sahip 
olan KIT'lerin verimli ve kârlı kuruluşlar haline getirilmesi yasa koyucu
larımızı öteden beri ilgilendirmiştir. Bu kuruluşlara yeni bir biçim verilir
ken personel rejiminin düzenlenmesi de kuşkusuz tutarlı bir davranıştır. 
Durum böyle iken 233 sayılı KHK'nin yayımından hemen sonra personel 
rejimine ilişkin tartışmalann başlamasının ve genellikle yoğun eleştirilere 
uğramasının ve sonuçta Anayasa Mahkemesi tarafından geniş kapsamlı 
bir iptal ile karşılaşmasının nedenleri nelerdir?

Bu sorunun bilimsel bir yanıtını verebilmek için 233 sayılı KHK'de 
öngörülen sözleşmeli personel statüsünün niteliğini ve doğurduğu sorun
ları özetle belirtmekte yarar vardır.

KIT'LERDE PERSONEL REJİMİNİN ESASLARI VE 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜ

1984 yılında 233 sayılı KHK ile belirlenen sözleşmeli personel 
statüsünde 18 Ocak 1988 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 308 sayılı 
KHK ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından 
inceleme konusu yapılan, haklı olarak, 308 sayılı KHK ile değişik 233 
sayılı KHK’nin hükümleridir. Biz de artık hukuki bir değeri kalmamış

(*) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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olan 233 sayılı Kararnamenin ilk biçiminden söz etmeyecek 308 sayılı 
KHK ile yapılan değişiklikten sonraki durumu esas alacacağız.

Kit'lerde Personel Rejiminin Esasları
Kararnamenin personele ilişkin hükümler başlıklı dördüncü kısmın

da "Temel İlkeler" (m. 41) şu şekilde açıklanmıştır: İşin gerektirdiği.nite
likleri haiz elemanların işe alınması ve işin gereğine uygun olarak yetişti
rilmesi, bunların "verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet 
bilinci içinde çalıştırılması", "çalıştıkları kuruluşta göreve devamlarını 
özendirecek bir özlük hakları sisteminin gerçekleştirilmesi", "yaratıcılığı, 
girişimciliği, başarı ve çabanın maddi ve manevi olarak değerlendirilme
sinin teşviki".

Bu ilkelere göre işe alınacak ve çalıştırılacak olan KİT personeli 
arasında kural olarak memurlar yer almayacak, "hizmetler, sözleşmeli 
personel ve işçiler eliyle" yürütülecektir (m. 42).

308 sayılı KHK ile yapılan değişiklikten sonra KIT'lerde işin gerek
tirdiği her statüye sözleşmeli personel alınabilecek ve bunların özlük 
hakları için ayrıca bir yasa çıkarılmayacaktır. Mevcut Kararname perso
nele ilişkin kuralları koymakta, birçok konuda ise Yüksek Planlama 
Kurulunu yetkili kılmaktadır. İşçiler bu kararnamenin dışında bırakıldık
larından (m. 42/3), memurların da artık KİT'lerde çalıştırılamayacağı 
kabul edildiğinden, hak ve yükümlülükleri ile düzenlenen zümre sözleş
meli personel olacaktır.

KIT'lerde Sözleşmeli Personel Statüsü
Kararnamenin 42. maddesinde "bir hizmet sözleşmesi ile çalışan ve 

işçi statüsünde olmayan personel" biçiminde tanımlanan sözleşmeli 
personel, aynı maddeye göre toplu iş sözleşmelerinin kapsamına alınama
yacak, hatta bunlara toplu iş sözleşmeleri emsal alınarak hiçbir ayni veya 
nakdi menfaat sağlanamayacaktır (m. 42/2).

KİT'lerde çalıştırılacak sözleşmeli personelin görev, ünvan, sayı ve 
görev yerleri Genel Müdürün teklifi üzerine teşebbüs Yönetim Kurulunca 
her yıl iş programlan ile belirlenecek, Yönetim Kurulu kararı ile işe 
alınacak ve aynı usulle görevlerine son verilecektir (m/44/1). "Sözleşme
li Personel, işin niteliğine göre yılın veya günün belli sürelerini kapsa
mak üzere kısmi zamanlı da istihdam" edilebilecektir (m. 42/4).

Sözleşmeli personelde aranacak nitelikler Kararnamede belirtilmiş
tir: Buna göre bu kişilerin kamu haklarından yoksun bulunmamaları, bazı 
suçlardan hüküm giymemiş olmaları, görevlerini yapmalarına engel 
olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamaları gerek
mektedir (m. 44/4). Bu genel niteliklere sahip olanların sözleşmeli olarak 
çalıştınlabilmeleri için Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek koşulla
rı da taşımaları gerekecektir (m. 44/4/1). Ayrıca KİT'lerde daha önce çalı
şarak emekliye ayrılmış olanlar "sözleşmeli statüde istihdam" edilemeye-
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çeklerdir. Bu kuralın istisnası aynı kararnamede gösterilmiştir. Buna göre 
"hizmetin niteliğine uygun özel bir meslek bilgisi ve ihtisasını gerektiren 
görevlerle üst yönetim görevlerine münhasır olmak üzere Yüksek Planla
ma Kurulu, daha önce emekli olmuş personelin sözleşmeli statüde çalıştı
rılmasına izin verebilecektir (m. 44/5).

Sözleşmeli personele yapılacak ödemeler temel ücret ile başarı, liya- 
. kat ve kıdeme göre hesaplanacak başarı ve kıdem ücretlerinden oluşmak
tadır. Temel ücret iş değerlemesi esasına göre saptanacaktır. Temel ücret 
başarı, kıdem ücretleri (sözleşme ücretleri) kuruluşlar itibariyle ve tavan 
miktarlan belirlenmek suretiyle gruplandınlacaktır. Sözleşmeli personele 
yapılacak bu düzenli ödemeler dışında bir kısmına prim ve ödül verilebil
mesi de mümkündür. Gerçekten "prim ve ödül başlıklı 46. maddeye göre 
"başta kârlılık olmak üzere ilgili birimin üretim, verimlilik, kalite, satış, 
ihracat ve sair hususlardaki hedeflerinin gerçekleşme düzeyine bağlı 
olarak azalıp çoğalacak şekilde prim" verilebilecektir. Prim miktarının 
belirlenmesinde Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcıları için teşeb
büs Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Yüksek Planlama Kurulu yetkili 
olacak, diğer personel için ise adı geçen Kurulca tahsis edilen tutarı 
aşmamak kaydı ile, Yönetim Kurulları tarafından yapılacaktır.

Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik ve 
kârlılığı artıranlara veya işletme faaliyetine yararlı buluş getirenlere veya 
büyük zararların doğmasını önlemede üstün gayret gösterenlere Genel 
Müdürce bir aylık, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca iki 
aylık sözleşme ücreti tutarını aşmamak üzere ödül verilebilecektir. Ancak 
bu şekilde bir takvim yılı içinde ödüllendirileceklerin sayısı teşebbüsün 
toplam sözleşmeli personel sayısının yüzde birinden fazla olamayacak, 
gerekli hallerde bu oran Yüksek Planlama Kurulu tarafından yüzde beşe 
kadar artırılabilecektir. Görülüyor ki prim ve ödüllerin ödenmesi özel 
koşulların gerçekleşmesine bağlanmıştır.

Kararnameye göre "sözleşmeli personele bu hükümler uyarınca 
sağlanan zamlar dışında herhangi bir ödeme" yapılamayacak ve sözleş
melere bu yolda hiiküm konulamayacaktır (m. 45/3/11). Sözleşmeli 
personelin hizmet ve diğer sosyal "olanaklardan yararlanabilmeleri ise, 
bedelini ödemeleri şartı"na bağlıdır (m. 45/3).

Sözleşmeli personelin diğer çalışma koşullarına dair bazı düzenleme
lere de Kararnamede yer verilmiştir. Örneğin bir yıl hizmeti olanlara 12 
işgünü ücretli izin verilecek, her bir yıl hizmet için bu süreye iki gün ilave 
edilecektir. Ancak, bu suretle verilecek ücretli izin süresi 30 işgününü 
geçemeyecektir (m. 45/4). Aynı maddeye göre (m. 45/4/II) "Sözleşmeli 
Personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, 
babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay 
için 5 günden fazla olmamak kaydıyla ücretli izin" verilebilecektir. Hasta
lık halinde, raporla belgelenmek koşulu ile yılda toplam 30 gün ücretli izin 
verilebileceğine dair hüküm ise 331 sayılı KHK ile kaldırılmıştır.
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Sözleşmeli personelin iş sonu tazminatı da Kararnamede ayrıca 
düzenlenmiştir. Memurların emekli ikramiyesi, işçilerin kıdem tazminat
larından farklı olarak sözleşmeli personelin iş sonu tazminatı Türk uygu
lamasına ilk kez sokulmuştur (m. 45/6). Buna göre "sözleşmenin yaşlılık 
veya malülliik aylığı bağlanması, ölüm veya taraflardan birinin arzusu 
üzerine feshedilmesi halinde, ilgiliye veya kanuni mirasçılarına sözleş
menin devamı süresince geçen her tam yıl için sözleşmenin feshi tarihin
deki aylık ücretinin dörtte biri nisbetinde iş sonu tazminatı" ödenecektir. 
Görülüyor ki temel çerçevesi bakımından işçilerin kıdem tazminatına 
benzetilmeye çalışılan bu ödemenin miktarı işçilerin haklarının 1/4'ü 
olarak düşünülmüştür. Hangi hallerde sözleşmeli personelin bu hakkı 
elde edemeyeceği de aynı maddede gösterilmiştir.

Sözleşmeli personelin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bağlı 
olduğu 308 sayılı KHK ile açıklanmış, aynı kararnamede sözleşmenin 
uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlığın adli yargı organlarında 
karara bağlanacağı açıklanmıştır (m. 45/5.8).

KİT personelinin yükümlülük ve sorumlulukları da 47. maddede 
gösterilmiştir. "Yurt dışında görevlendirme" (m. 48), "başka iş ve hizmet 
yasağı" (m. 49), "siyasi faaliyet yasağı" (m. 51) gibi konular Devlet 
memurları statüsüne benzer hükümlerle düzenlenmiş ve Yüksek Planla
ma Kuruluna sözleşmeli personel statüsü ile ilgili olarak geniş bir yetki 
alanı çizilmiştir (m. 53). Gerçekten bu maddeye göre KİT'lerde personel 
ihtiyacını belirlemeden, çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısında sınır
lama getirmeye, sözleşme ücret gruplarını tayinden taraflar arasındaki 
ahlak ve iyiniyet kurallarını saptamaya, hatta "istihdama ilişkin konular
da düzenlemeler yapmaya" kadar çok geniş bir alanda Yüksek Planlama 
Kuruluna yetki tanınmıştır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDEN 
KAYNAKLANAN IIUKUKİ SORUNLAR

233 ve 308 sayılı KHK’lerle belirlenen sözleşmeli personel statüsü
nün çok sayıda hukuki sorunu beraberinde getirdiği son beş yılda yapılan 
bilimsel incelemelerde açıkça ortaya konulmuştur. Bu statüden kaynakla
nan hukuki sorunları iiç grupta toplamak kanımızca mümkündür. Önce 
soruna Türk Anayasa Hukuku açısından yaklaştıktan sonra Türk İş Huku
ku ile T.C.’nin uluslararası yükümlülükleri açısından sözleşmeli personel 
statüsünün doğurduğu hukuki sorunlara özetle işaret etmeye çalışacağız

Türk Anayasa Hukuku Açısından Sözleşmeli Personel 
Statüsünün Doğurduğu Sorunlar

Anayasanın üstünlüğü (A.Y. m. 11) ilkesi uyarınca sözleşmeli 
personel statüsünün önce yürürlükteki Anayasa’ya uygun olup olmadığı 
üzerinde durmakta zorunluluk vardır. Nitekim 233 sayılı KHK’ııin 
yayımlanmasından kısa bir süre sonra bu konuda bilim çevrelerince ciddi
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eleştiriler ortaya konulmuş, 308 sayılı KHK'nin yayımlanmasından sonra 
ise bu eleştiriler yoğunlaştırılmıştır. Bu görüşlere Anayasa Mahkemesi
nin büyük ölçüde katılması ve 22.12.88 tarihli iptal kararını vermesi 
sorunun önemini artırmıştır. Ayrıntıları olabildiğince bir yana bırakarak 
sözleşmeli personel statüsünün 1982 Anayasası'nm karşısındaki durumu
na ve doğurduğu sorunlara işaret edeceğiz.

Sözleşmeli Personel'in Anayasanın 128. Maddesindeki 
"Diğer Kamıı Görevlileri" Kapsamına Girip Girmediği

1982 Anayasası 1961 Anayasası'ndan farklı olarak "kamu hizmeti 
görevlileri" kavramını genişletmiştir. Gerçekten 1961 Anayasası'nda 
"Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 
sürekli görevlerin memurlar eliyle" görüleceği hükme bağlanmış iken; 
1982 Anayasası Kamu İktisadi Teşebbüslerinde de kamu görevlilerinin 
çalıştırılabileceğini açıkça belirtmiş, ayrıca memurlar yanında"diğer 
kamu görevlileri" kavramına yer vermiştir. Bu durumda acaba 
KIT’lerdeki sözleşmeli personel statüsünü diğer kamu görevlileri kapsa
mına dahil edebilir miyiz? Kuşkusuz adı ne olursa olsun KIT'lerde 
Anayasadaki esaslara uygun olarak hem memurların, hem de diğer kamu 
görevlilerinin çalıştırılmaları mümkündür. Önemli olan 308 sayılı KHK 
ile son biçimi verilen sözleşmeli personelin diğer kamu görevlileri kapsa
mına dahil olup olmadığıdır.

Bilindiği gibi sözleşmeli personel statüsü Türk idare Hukukunda 
öteden beri var olmuştur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B 
maddesinde sözleşmeli personelin "... istisnai hallere münhasır olmak 
üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işler
de çalıştırılan kamu görevlileri" olduğu açıklanmıştır.

Bu tanımla hukuki çerçevesi çizilen sözleşmeli personelin, 
KHK'lerle belirlenen personelle bir ilgisi olmadığı kesindir. Daha çok bir 
özel hukuk ilişkisine benzetilen ve bir hizmet sözleşmesi ile işe alınan. 
Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi tutulan, uyuşmazlık halinde adli yargı 
organları yetkili kılınan, kendisinden özel bir meslek bilgisi ve ihtisası 
aranmayan, geçici değil sürekli, istisnai değil her türlü işte çalıştırılan bu 
kişilerin Devlet Memurları Yasasının 4/B maddesindeki sözleşmeli 
personelle bir ilişkileri olduğu düşünülemez. Şu halde KHK'lerle belirle
nen sözleşmeli personel yeni bir bağımlı çalışan grubu oluşturmaktadır. 
Bunların başta ücretleri olmak üzere tüm çalışma koşullan Yüksek Plan
lama Kurulu tarafından belirlenmekte ve hazırlanan sözleşmeler ilgililere 
imzalatılmak suretiyle akdi ilişki kurulmaktadır.

Halbuki Anayasanın 128. maddesinin II. fıkrasında memurlar gibi 
diğer kamu görevlilerinin de "nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, 
hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri 
kanunla" düzenlenmek zonındadır. Kuşkusuz Anayasanın 128. madde
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sinde yer alan bu hükmün amacı kamu hizmetlerinin asli ve sürekli olan
larını yapacak kişilere daha ileri bir güvence sağlamak, böylece hizmetle
rin daha düzenli ve sağlıklı biçimde yerine getirilmesine imkan vermek
tir. Bu hükmün memurları olduğu kadar, diğer kamu görevlilerini de ilgi
lendirdiği kuşkusuzdur.

Bu açıklamalar karşısında KHK'lerde öngörülen sözleşmeli personel 
statüsünü Anayasanın 128. maddesindeki "diğer kamu görevlileri" arasın
da saymamıza imkan kalmamaktadır.

Yasal Bir Tanımla Anayasal Bir Hak Ortadan Kaldırılabilir mi?
KHK’nin 42. maddesinde sözleşmeli personelin tanımı yapılmıştır. 

308 sayılı KHK ile yapılan bu tanıma göre "Sözleşmeli personel, bir 
hizmet sözleşmesi ile çalışan ve işçi statüsünde olmayan personeldir." Bu 
tanımın iş hukuku açısından geçerli sayılıp sayılmayacağı, hukuki ne gibi 
sorunları beraberinde getirdiğine aşağıda ayrıca değineceğiz. Şimdilik 
üzerinde durmak istediğimiz husus Anayasada işçilere tanınan hakların 
KHK ile yapılan bir tanımla ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağıdır.

Kuşkusuz Anayasanın üstünlüğü ilkesi gereğince Anayasada belirle
nen bir hakkın asli sahibini, yasadaki tanımı değiştirmekle ortadan kaldır
maya olanak yoktur. Nitekim daha önceki tarihlerde Anayasa Mahkemesi
nin bir kararında da aynı hususa açıkça işaret edilmiştir. 14.10.1969 tarihli 
bu kararda (AYM.E. 1968/34, K. 1969/56, R.G. 22.7.1970), "her zaman 
değişebilecek esaslara dayanılınca, temel hak bu niteliğini yitirir ve bir 
gün bu haklardan yararlanan bir zümre ertesi gün tanımlama değişmekle 
bu haklardan yoksun kalır ve bu durumda Anayasal denetim de yapılamaz 
hale gelir. Zira kanun ne derse onun kabulü gerekir. Bu nedenle de nesnel 
ve değişmez bir esasa yönelmek zorunlu olur" görüşüne yer verilmiştir.

Şu halde hizmet sözleşmesi ile çalışmasına, dolayısı ile işçi sayılma
sına rağmen KHK ile işçi sayılmayan bir kişi Anayasadaki sendikalaşma, 
toplu pazarlık yapma, grev gibi birçok Anayasal hakkını kaybetmiş duru
ma düşecektir. Böyle bir tutumun başta Anayasa Hukuku olmak üzere, 
genel hukuk düzenine uymadığı açıktır.

Hizmet Sözleşmesi ile Çalışanların Farklı Hukuki Statülere 
Bağlanması Yasa Önünde Eşitlik İlkesi ile Bağdaşabilir mi?

Hizmet sözleşmesi ile çalışmalanna rağmen çalışma koşullan çok 
farklı olan işçi ve sözleşmeli personelin Anayasanın 10. maddesindeki 
"kanun önünde eşitlik" ilkesi açısından da ele alınmasında yarar vardır.

Şayet çalışan bu iki zümre hukuki statüleri bakımından birbirinden 
ayrılmışlarsa kuşkusuz kanun önünde eşitlik ilkesinden söz etmek 
mümkün değildir. Örneğin işçilerle memurlar arasında Batı ülkelerinde 
görülen açık statü farkı doğal olarak bu zümrelerin haklarını da farklılaş
tırmaktadır. Halbuki ilgili KHK'lerde ve birçok uygulamada aynı işi
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yapanların bir kısmı işçi, bir kısmı sözleşmeli personel olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu durumda aynı statüde bulunanlara farklı sosyal haklar 
tanınması Anayasadaki eşitlik ilkesine de kanımızca ters düşmektedir.

Türk İş Hukuku Açısından Sözleşmeli Personel 
Statüsünün Doğurduğu Sorunlar

KHK'lerle belirlenen sözleşmeli personelin iş hukuku dışında kaldığı 
ileri sürülebilir. Hatta KHK'nin değişik 42. maddesindeki "işçiler bu kanun 
hükmünde kararnameye tabi değildir" hükmü bu hususta ciddi bir kanıt 
olarak gösterilebilir. Kuşkusuz böyle bir yorum çok biçimsel, dolayısı ile 
yetersizdir. Önemli olan KHK ile belirlenen sözleşmeli personel statüsü
nün Türk çalışma hayatını nasıl etkilediği, ne gibi sorunlar doğurduğudur.

Sözleşmeli Personel Tanımından Doğan Sorun
Yukarıda da açıklandığı gibi KHK'nin 42. maddesinde sözleşmeli 

personel hizmet sözleşmesi ile çalışan ve işçi niteliğinde olmayan perso
nel olarak tanımlanmıştır. Buna karşılık yerli ve yabancı hukuklarda işçi
nin tanımında kullanılan en önemli ilişki hizmet sözleşmesidir. Nitekim 
tüm iş yasalarımızda işçi kavramı genişletilmiştir, ancak bunların içinde 
en önemli grubu hizmet sözleşmesi ile çalışanlar teşkil etmektedir.

îşçi tanımının hizmet sözleşmesi ilişkisine dayanması bağımlı çalı
şan kişi açısından önemli bir güvencedir. Böylece bu kişi, işçilere tanınan 
sosyal haklardan yararlanma olanağını bulur.

KHK'de yer alan tanım, bu açıdan çelişkili ve hukukça açıklanması 
olanaksız bir durum yaratmaktadır. Bu kişiler hizmet sözleşmesi ile çalış
tıklarından işçi sayılmak gerekirken, KHK bunların işçi olmadıklannı 
kabul etmiştir. Böylece 1475 sayılı iş yasasının 1. maddesindeki işçi tanı
mına da bir istisna getirilmiştir.

Bireysel İş Hukuku Açısından Doğan Sorunlar
KHK'ler (No. 233, 308, 331) sözleşmeli personelin KİT yönetimi 

karşısında sosyal haklarından bir kısmını düzenlemiş, bir kısmında ise 
Yüksek Planlama Kurulunu yetkili saymıştır. Bu düzenlemeler sırasında 
iş yasalarına bağlı işçilerle sözleşmeli personel arasında ciddi farklar 
yaratılmıştır. Örneğin kıdem tazminatı, "iş sonu tazminatı" adı altında 1/4 
oranına indirilmiştir. Ancak KHK'lerle emek/sermaye ilişkilerinin tüm 
hukuki sorunları diizenlenememiştir. Örneğin fazla çalışma ücretlerinin 
ne olacağı, iş süreleri, bildirim önelleri gibi çok sayıda konu açık hüküm
lere bağlanmamıştır. Böyle olunca 18.1.1988 (No. 308) değişikliği sıra
sında Yüksek Planlama Kuruluna çok geniş bir yetki alanı bırakma yönü
ne gidilmiştir. Sonuçta Yüksek Planlama Kurulu tarafından hazırlanan 
bir sözleşme, çalışan kişinin özgür iradesi dışında imzaladığı bir belge 
haline dönüşmüştür. Dolayısı ile gerçekte bir hizmet sözleşmesinden çok 
idari bir statüyü kabullenme durumu ortaya çıkmıştır.
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Öte yandan işçi statüsünde iken, aynı işi yapmaya devam eden ve 
sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlerin başta ihbar ve kıdem tazmi
natları olmak üzere tüm sosyal haklarının ne olacağı sorusunun cevabını 
bulmak mümkün olamamıştır.

Toplu İş Hukuku Açısından Doğan Sorunlar
İşçi niteliği kabul edilmeyen sözleşmeli personel sendika kurma, 

sendikalara serbestçe üye olabilme hakkına sahip midir? Bu hususta 
KHK'lerde bir hükme rastlanmamaktadır. Ancak Türk hukukunda sendi
ka üyeliği işçi ve işverenlere tanındığından, işçi niteliği reddedilen 
sözleşmeli personelin sendikalara üye olabileceklerini kabul etmek bizce 
mümkün değlidir.

Toplu sözleşme hakları ise açıkça reddedilmiştir. KHK'nin 42/2 
maddesine göre sözleşmeli personel toplu iş sözleşmeleri kapsamına alın
maz ve bunlara toplu iş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleri emsal 
alınarak hiçbir ayni veya nakdi menfaat sağlanamaz. Bu çok kapsamlı 
sınırlamanın Türk iş hukukunun uluslararası kaynakları açısından önemli 
bir sorun yarattığı unutulmamalıdır. Gerçekten Türkiye Cumhuriyetinin 
1951 yılında onayladığı 98 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin 4. 
maddesinde üye devletler toplu pazarlığı geliştirmeyi taahhüt etmişlerdir. 
"Teşkilatlanma ve kollektif müzakere hakkı prensiplerinin uygulanması
na" dair bu sözleşmedeki hükümlerin aksine ülkemizde işçi statüsünde 
iken sözleşmeli personel statüsüne geçirilen bir çalışan artık toplu pazar
lık hakkından yararlanamayacak, hatta bunlara toplu iş sözleşmeleri 
emsal alınarak hiçbir ayni veya nakdi menfaat sağlanamayacaktır.

Grev gibi toplu iş mücadeleleri hakkından sözleşmeli personelin 
yararlanmasına da 2822 sayılı yasanın hükümlerinin elverişli olmadığı 
açıktır.

YARGI ORGANLARININ SÖZLEŞMELİ PERSONEL 
STATÜSÜ İLE İLGİLİ KARARLARI

233 sayılı KHK, yayımını izleyen yıllarda bir yandan bilimsel 
açıdan eleştirilmiş, öte yandan da çeşitli yargı organlarının kararlarına 
konu olmuştur. Yargı kararlarının bir kısmı adli yargı organlarına aittir. 
İptal istemi ile açılan dava ise Anayasa uyarınca Anayasa Mahkemesi 
tarafından 22.12.1988 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

Adli Yargı Organlarının Bazı Kararları

KHK'lerin uygulaması sırasında iş mahkemelerine, dolayısıyla 
Yargıtaya çok sayıda uyuşmazlık intikal etmiştir. Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesinin konumuz açısından özel önem taşıyan iki kararını kısaca 
belirtmek istiyoruz.
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İş İlişkisinin Kurulması Açısından Sözleşmeli Personel Statiisii
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 17.12.1987 tarihinde (Esas No. 1987/ 

10300, Karar No. 1987/11205) verdiği bir kararda 233 sayılı KHK 
uyarınca sözleşmeli personel statüsüne geçirilen bir işçinin iş ilişkisinin 
niteliğini açıklığa kavuşturmuştur. Yüksek Mahkemeye göre sözleşmeli 
personeli 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 4. maddesi çerçevesin
de değerlendirmek gerekmektedir. Sözü geçen maddede ise bu statü 
"istisnai hallere münhasır olmak üzere, özel bir meslek bilgisine ve ihti
sasına ihtiyaç gösteren, geçici işlerde sözleşme ile çalıştırılan kamu 
görevlileridir."

Halbuki Yüksek Mahkemeye intikal eden uyuşmazlıkta hava meyda
nında yükleme ve boşaltma işlerinde çalıştırılan bir işçi, yaptığı işte 
herhangi bir değişiklik olmaksızın sözleşmeli personel statüsüne geçiril
miştir. Yargıtaya göre "bu tür işleri niteliği, şekil ve şartları itibariyle söz
leşmeli personel kavramı içinde mütalaa etmek mümkün değildir." Bunun 
sonucu olarak Yüksek Mahkeme "davacı ile davalı arasındaki hukuki iliş
kiyi özel hukuk alanında bir hizmet akdi ilişkisi olarak kabul" etmiştir.

Bu karardan bir ay sonra yayımlanan 308 sayılı KHK'de sözleşmeli 
personelin bir tanımına yer verilmiştir.- Ancak yapılan tanım hizmet 
sözleşmesi ilişkisini esas kabul ettiği halde bu kişileri işçi saymamıştır. 
Böylece Yargıtayın karan önemini korumuştur.

Sözleşmeli Personel Statüsünden Emekli Olan 
Kişinin Kıdem Tazminatı

Yargıtay daha yeni bir kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
6.12.1988 tarih ve Esas No. 1988/11035, Karar No. 1988/11580) işçilik
ten sözleşmeli personel statüsüne geçirilen kişinin bir süre sonra malülen 
emekliye ayrılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanıp kazana
madığını açıklığa kavuşturmuştur.

Gerçekten davacı, işyerinde işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli 
personel statüsüne geçirilmiş, ancak aynı işi yapmaya devam etmiştir. Bu 
statüde iken 8.5.1987'de malülen emekli olmuştur.

Yüksek Mahkeme bu uyuşmazlıkta davacının "gördüğü işin türüne 
göre işçi statüsünde olması gerektiğine" karar vermiştir. Yargıtaya göre 
böyle olunca davacının İş Kanunundan yararlanması sözkonusu olur. İş 
Kanununa göre kıdem tazminatı almaya hakkı vardır. Aynı kararda kıdem 
tazminatının nasıl hesaplanacağına dair açıklamalar da yer almıştır.

Görülüyor ki Yargıtay 308 sayılı KHK'den önce ve sonra verdiği 
kararlarda çalışan kişi ile KİT yönetimi arasında yapılan sözleşme 
uyarınca bu kişilere verilen sıfata önem vermemiş, bu kişilerin yaptıkları 
işin niteliğini dikkate alarak bunları işçi saymış ve işçilik haklarından 
yararlandırmıştır. Böylece doktrinde sözleşmeli personel statüsüne yönel
tilen eleştiriler yargı organlannın kararlarım da etkilemiştir.
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Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararının Esasları 
ve Bu Karardan Ortaya Çıkan Sonuçlar

233 ve 308 sayılı KHK'lere doktrinde yöneltilen eleştiriler sonucun
da sorun Anayasa Mahkemesine intikal etmiş, Yüksek Mahkeme
22.12.1988 tarihinde (Esas No. 1988/5, Karar No. 1988/55, R.G. 
25.7.1989, sayı 20232) bu konuda önemli bir karar vermiştir. Önce özetle 
bu karan, dayandığı gerekçelerle açıklamaya çalışacak daha sonra da bu 
karardan sonra ortaya çıkan sonuçları inceleyeceğiz.

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Esasları
Anayasa Mahkemesi, dava dilekçesinde olduğu gibi, sonına önce 

biçim yönünden, daha sonra da esas bakımından yaklaşmıştır.

K H K 'le r in  B iç im  Y ö n ü n d e n  A n a y a s a y a  A y k ı r ı l ı k  S a v l a n  
H a k k ın d a  A n a y a s a  M a h k e m e s in in  K a r a r ı

Dava dilekçesinde özetle yetki yasasının süresi içinde bu konuda bir 
KHK çıkanldığı ve Kararnamenin 2929 sayılı yasa ile kanunlaştığı, 
böylece Bakanlar Kurulu'na verilen yetkinin sona erdiği, 233 sayılı KHK, 
ilga edilmiş bir yetki kanununa göre çıkartıldığından yok sayılması 
gerektiği ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi bu savı geçerli saymamıştır. Yüksek Mahke
meye göre 17.6.1982 tarihli 2680 sayılı yetki yasasında 18 aylık süre 
içinde birden fazla KHK çıkarılıp çıkanlamayacağının açıklanmamış 
olması, o sırada yürürlükte olan 1961 Anayasası'na aykm değildir. Nite
kim 2680 sayılı yasanın öngördüğü 18 aylık süre sona ermeden 2967 
sayılı yasa ile değiştirilmiş ve yetki süresi iki yıla çıkanlmıştır. Kaldı ki 
2680 sayılı yasa birden fazla KHK çıkanlmasını engellememekte, hatta 
çıkarılabilecek "kararnamelerden" söz etmektedir.

Öte yandan TBMM 2680 sayılı yasada öngörülen 18 aylık süreyi iki 
yıla çıkardığına göre iradesini bu yasayı yürürlükten kaldırma doğrultu
sunda açıkladığı söylenemez. 308 sayılı KHK'nin dayanağı olan yetki 
yasalannda da herhangi bir usulsüzlük mevcut değildir.

K H K 'le r in  E s a s  Y ö n ü n d e n  A n a y a s a y a  A y k ı r ı l ı k  S a v l a n  
H a k k ın d a  A n a y a s a  M a h k e m e s in in  K a r a r ı

Anayasa Mahkemesi 308 sayılı KHK ile değişik 233 sayılı KHK'nin 
birçok maddesini 1982 Anayasası bakımından incelemiş ve çok sayıda 
hükmün iptaline karar vermiştir. Bunlan, gerekçeleri ile birlikte, özetle 
açıklamaya çalışacağız.
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KIT'lerde Anayasanın 128. Maddesinde Belirtilen 
Kamu Hizmetlerinin Bulunup Bulunamayacağı ve 
Sözleşmeli Personelin "Diğer Kamu Görevlileri"nden 
Sayılıp Sayılmayacağı Sorunu (m. 42/1)

233 sayılı KHK'nin "istihdam şekilleri" başlıklı 42. maddesinde 308 
sayılı KHK ile yapılan değişiklikten sonra teşebbüslerde ve bağlı ortak
lıklarda hizmetler sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yürütülecektir. 
Sözkonusu Kararnamede "memur" ya da "diğer kamu görevlileri "ne yer 
verilmemiştir. Oysa Yüksek Mahkemeye göre Anayasanın 128. ve 135. 
maddelerinde kamu iktisadi teşebbüslerinde de "... genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli 
ve sürekli görevler" mutlaka vardır ve bunların da "memurlar" ya da 
"diğer kamu görevlileri" eliyle yürütülmeleri gerekmektedir.

KIT'lerde de Anayasanın 128. maddesinde belirtilen kamu hiz
metlerinin zorunlu olarak varlığı kabul edilince şu soru gündeme gelmek
tedir. Acaba sözkonusu KHK'lerin getirdiği sözleşmeli personeli Anaya
sada öngörülen "diğer kamu görevlileri" kapsamında sayabilir miyiz?

Yüksek Mahkeme Anayasanın 128. maddesinin 2. fıkrasında öngö
rülen hükümlerin memurlara olduğu kadar diğer kamu görevlilerine de 
uygulanması gerektiğini hatırlattıktan sonra, sözleşmeli personelin diğer 
kamu görevlileri kavramı içinde sayılamayacağı sonucuna varmıştır. 
Gerçekten diğer kamu görevlileri için de tıpkı memurlar gibi "atama" 
işlemine gerek vardır. Atama, hukuki açıdan bir "şart işlem'"dir. Başka 
bir anlatımla atama işleminde memur veya diğer kamu görevlilerinin rolü 
idare ile aralarındaki ilişkileri önceden belirlenmiş bir statüye intisap 
etmekten ibarettir. Sözleşmeli personel istihdamında ise "akdi" bir durum 
sözkonusudur ve atamadan tamamen başkadır. Burada kural sözleşmenin 
tarafları arasında özgür ve karşılıklı irade uyumudur. Şu halde KHK'de 
öngörülen ve bir hizmet sözleşmesine tabi olduğu belirtilen sözleşmeli 
personeli Anayasanın 128. maddesindeki "diğer kamu görevlileri" kapsa
mına dahil etmek mümkün değildir. 308 sayılı KHK ile değişik 42. 
maddenin 1. fıkrasında "memur" yada "diğer kamu görevlileri"ne yer 
verilmemesi bu fıkranın Anayasaya aykırılığı sonucunu doğurmaktadır.

KHK'lerde Öngörülen Sözleşmeli Personel Statüsünün 
Niteliği ve Anayasa Açısından Durumu (m. 42/2)

Anayasa Mahkemesi, gerek 233, gerek 308 sayılı KHK'lerde sözleş
meli personelin memur ya da kamu görevlileri türlerinden hangisine girdi
ğine dair açıklık bulunmadığını belirttikten sonra sorunu 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4/B maddesi açısından ele almıştır. Bu maddede 
öngörülen sözleşmeli personelin "... zaruri ve istisnai hallere münhasır 
olmak üzere bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işler
de" çalıştırılabileceğine dikkati çeken Anayasa Mahkemesi, "KIT'lerde ise
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sözleşmeli personel ile yürütülmek istenen genellikle istisnai değil aslidir, 
geçici değil süreklidir" denilmekte ve bu durumda her iki KHK'nin de 
amaçladığı sözleşmeli personel, memur ve diğer kamu görevlileri kavramı 
dışında kalun, işçi de olmayan, yani kendine özgü bir istihdam türüdür" 
kanısına varmaktadır. Bu özelliklerine rağmen KHK'deki sözleşmenin 
temel özellikleri ile "idari bir sözleşme" olduğu belirtilen kararda, bunun 
gerekçesi şöyle açıklanmaktadır. "Çünkü sözleşmenin taraflarından biri 
kamu yönetimidir ve çalıştırılan bireye karşı daha üstün söz hakkına sahip
tir. Esasen uygulamada" kamu yönetimince hazırlanan tip sözleşmeler 
uygulandığı için statüter özellik ağır basmaktadır."

Bu statüde çalışanların, KHK'nin 42/2 maddesi uyarınca, toplu 
pazarlık sistemi dışında tutulmalarını Anayasa Mahkemesi "çalışanların 
sosyal güvenceleri açısından ciddi sakıncalara açık bir eksiklik" olarak 
nitelendirmiştir. Çalışanların güvence eksikliğinin Anayasanın 2. madde
sinde ifadesini bulan sosyal devlet niteliği ile bağdaşamayacağı belirtilen 
kararda Anayasanın 5. ve 49. maddelerine de yollama yapılmakta ve "o 
halde Devlet, genel idare esasları dışındaki hizmetlerde birer çalıştıran 
konumunda bulunan KIT'lerdeki sözleşmeli personelin hukuksal statüsü
nü belirlemek ve istihdam güvencesini sağlamak için yapılacak idari 
sözleşmelere esas olmak üzere, Anayasanın 128. maddesinin ikinci fıkra
sında memur ya da diğer kamu görevlilerine, 49-55 maddelerde işçilere 
ilişkin güvencelerin benzerlerini, KÎT'lerin hizmet özelliklerine uygun 
öğeleri içeren bir çerçeve yasa ile kurallara bağlamak zorundadır" sonu
cuna varılmaktadır.

Anayasanın 10. maddesinde düzenlenmiş bulunan eşitlik ilkesi 
açısından da soruna yaklaşan Yüksek Mahkeme, "aynı koşullar içinde 
bulunan özdeş nitelikteki durumların yasalarca aynı işleme bağlı tutulma
larım" amaçlayan bu hükmün yasa koyucu tarafından aynı statüde çalış
tıktan kabul edilen kişilere uygulanamayacağını kabul etmekte, "Ancak 
aynı işi yapan ve aynı sorumluluklan taşıyan ve kamu hukuku ilişkisi 
içinde çalışan kişilerin aynı statü içinde bulunmaları gerekirken, ayn 
statülerde ve çok farklı ücretlerle çalıştırılmalarında isabet bulunmamak
tadır" demekte ve bu durumun Anayasanın 10. maddesine aykırılık oluş
turduğu sonucuna varmaktadır.

Dava dilekçesinde aynı konuda Anayasanın 13, 51, 53' ve 91. 
maddeleri açısından da Anayasaya aykırılık savlarını Yüksek Mahkeme 
kabul etmemiştir. Bunun gibi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun 98 
ve 111 sayılı sözleşmelerine aykmlık savı da, anayasal denetim kapsamı
na girmediği gerekçesi ile reddedilmiştir.

KIT'lerde Sözleşmeli Personelin İşin Niteliğine 
Göre Değişik Biçimlerde İstihdamı (m. 42/4)

KHK'nin 42. maddesinin 4. fıkrasında sözleşmeli personelin işin 
niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi
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zamanla da çalıştırılabileceği öngörülmüştür. Anayasa Mahkemesi bu 
hükmü de Anayasanın 128. maddesinin 2. fıkrasına aykırı bulmuştur. 
Anayasa uyarınca tüm özlük hakları yasa ile düzenlenmek zorunda olan 
kamu görevlileri ile genel idare esasları dışında kalan hizmetlerde 
çalıştırılabilecek sözleşmeli personel arasında bir ayırım yapılmamasını 
Yüksek Mahkeme 128/2 maddeye aykırı bulmuş ve iptal etmiştir.

Sözleşmeli Personel İhtiyacının Düzenlenmesi ve 
Bu Kişilerin İşe Alınmaları (m. 43, 44)

KHK'nin 43. maddesinde "teşebbüslerde ve bağlı ortaklıklarda 
çalıştırılacak sözleşmeli personelin görev, iinvan, sayı ve görev yerleri 
genel müdürün teklifi üzerine teşebbüs yönetim kurulunca her yıl iş 
programları ile belirlenir..." hükmü bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi 
bu maddeyi de 42. maddedeki gerekçe ile iptal etmiştir. Yüksek Mahke
meye göre "KİT'lerde Anayasa uyarınca çalıştırılmaları zorunlu görülen 
diğer kamu görevlilerine ilişkin düzenlemelerin yasa ile yapılması gere
kirken...," 43. maddede herhangi bir ayırım yapılmadan bu hususta 
Yönetim Kuruluna yetki tanınması Anayasanın 128. maddesine "aykırı
lık oluşturur."

KHK'nin "işe alma" başlıklı 44. maddede sözleşmeli personelin 
Yönetim Kurulu kararı ile işe alınıp, aynı usulle görevine son verileceği 
öngörülmekte, Yönetim Kurullarının bu yetkilerini, sınırlarını göstermek 
suretiyle devredebilecekleri açıklanmaktadır. Ayrıca sözleşmeli olarak 
çalıştırılacak kişilerde Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek şartlar 
yanında bazı nitelikler aranmaktadır.

Anayasa Mahkemesi daha önce açıklanan gerekçeyi burada da 
tekrarlayarak maddeyi tümüyle iptal etmiştir. İptal kararının gerekçesinde 
aynen şöyle denilmiştir: "Daha önce 42. madde için açıklanan nedenler 
uyarınca, diğer kamu görevlilerine ilişkin yasal düzenlemeyle belirlenme 
zorunluluğunun yerine getirilmeyerek her iki tür çalışanların aynı kapsa
ma alınması suretiyle Yüksek Planlama Kuruluna yetki tanınması Anaya
sanın 128. maddesine aykırılığı belirgin kılmaktadır."

Sözleşmeli Personelin Ücret ve Diğer Haklan (m. 45)
Anayasa Mahkemesi sekiz fıkradan oluşan 45. maddeyi her bir 

fıkrayı ayrı ayrı ele alarak incelemiştir. Bu fıkralardan ikisinin (4, 5) 
daha sonra çıkarılan 331 sayılı KHK ile değşitirildiği ve böylece 
"konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı"ııa 
karar vermiş, geri kalan 6 fıkrayı ise Anayasaya aykırı bularak iptal 
etmiştir.

İptal gerekçesine gelince: 45. maddenin 1, 2, 3, 6 ve 7. fıkralarının 
iptal gerekçeleri önceki maddelerin iptal gerekçelerinin aynıdır. "Farklı 
konumdaki diğer kamu personeline ilişkin düzenlemelerin yasa ile yapıl
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ması gerekirken" sözleşmeli personelin statüsünün ücret ve diğer hakları
nın belirlenmesinde yasa yerine Yüksek Planlama Kurulunun yetkili 
kabul edilmesi Anayasanın 128. maddesine aykırıdır.

Aynı maddede yer alan ve "personelle akdedilecek sözleşmelerin 
uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaflar adli yargı mercilerince 
karara bağlanır" (fıkra 8) hükmü ise ayrıntılı bir başka gerekçe ile iptal 
edilmiştir. Yüksek Mahkeme davacının dayandığı Anayasanın 13 ve 128. 
maddelerinin konuyla ilgili olmadığını belirttikten sonra Anayasanın 37, 
91, 125 ve 155. maddeleri açısından 8. fıkrayı incelemiştir. Gerçekten 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 
Yasaya göre (m. 29), Anayasa Mahkemesinin ilgililerce ileri sürülen 
gerekçeye dayanmak zorunda olmadığı bilinmektedir.

Yüksek Mahkeme, KHK'de öngörülen hizmet sözleşmesinin özel 
hukuk alanına girdiği gerekçesi ile adli yargı organlarının yetkili 
kılındığına işaret etmekte, "oysa daha önce de değinildiği gibi, 
taraflardan birinin kamu tüzel kişisi olması, konunun kamu hizmeti ile 
ilgili bulunması, düzenleme biçimi ve yürütme yöntemine ilişkin 
kuralların özel hukuk kurallarından çok kamu hukuku kuralları olması ve 
yönetime üstünlük tanıması, idari sözleşmelerin ana koşullandır." Bu 
çerçeve içinde KIT'lerde de kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili 
kararlar idari nitelik taşıdığı gibi, asli ve sürekli kamu görevini yerine 
getiren çalışanlar hakkındaki işlemleri de aynı niteliktedir. Bu nedenle 
sözleşmenin kamu hukuku ilişkisini değiştiremeyeceği ve ortadan 
kaldıramayacağını hatırlatan Anayasa Mahkemesi, sözleşmeli personelin 
yönetimle ilişkilerinden çıkan uyuşmazlıkların kamu hukukuna göre 
ancak idari yargı yerinde çözümlenebileceğine karar vermiştir. Gerekçeli 
kararda bu görüş şöyle ifade edilmiştir: "Yasama organı, anayasal bir 
gerek olarak idare hukuku alanına giren bir idari eylem yada işleme karşı 
adli yargı yolunu seçme hakkına sahip değlidir." Aksi halde Anayasanın 
"Kanuni Hakim Güvencesi" başlıklı 37. maddesine aykırılığın ortaya 
çıkacağını belirten Anayasa Mahkemesi, ayrıca Anayasanın 91. 
maddesinin KHK ile yargı yerinin belirlenmesine engel bulunduğunu da 
açıklamaktadır.

Sözleşmeli Personelin Pirim ve Ödülleri (m. 46)
KHK'nin 46. maddesi, hangi koşullarda prim (m. 46/1) ve ödül (m. 

46/2) verilebileceğini düzenlemiş, bu hususta Yüksek Planlama Kuruluna 
geniş yetkiler tanımış, hatta bu kumlun prim ve ödül verilmesinde uyula
cak esasları gösterir bir yönetmelik çıkaracağını hükme bağlamıştır, (m. 
46/3)

Anayasa Mahkemesi bu hükmü de Anayasanın 7, 124 ve 128. 
maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir. Yüksek Mahkemeye göre bura
da da "diğer kamu görevlileri" ile sözleşmeli personel ayırımı yapılma
mış, yasa ile yapılması zorunlu olan düzenlemeler Yüksek Planlama
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Kuruluna verilmiş, hatta Anayasanın 7. ve 124. maddelerine aykırı olarak 
bu Kurula yasal bir dayanaktan yoksun, yönetmelik çıkarma olanağı 
tanınmıştır.

Sözleşmeli Personelin Yükümlülük ve Sorumlulukları ile 
Yurtdışında Görevlendirilmeleri (m. 47-48)

KHK teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların her çeşit personelinin 
görevleri ile ilgili olarak verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hüküm
lerine göre sorumlu olduklarını kabul etmiştir (m. 47/1). Anayasa Mahke
mesi şu gerekçe ile bu hükmü Anayasaya aykırı bulmamıştır. "Bu uygu
lama biçimi, giderim yönünden seçilmiş bu yoldan zarar verenin kamu 
görevlisi niteliğinin, yönetimle olan kamu hukuku ilişkisinin değişmesi 
anlamına gelmez."

Aynı maddenin diğer fıkralarında da Yüksek Mahkeme Anayasaya 
bir aykırılık görmemiştir.

Yurtdışında görevlendirme ile ilgili 48. maddeyi de Anayasa 
Mahkemesi Anayasaya uygun bulmuş ve bu hususta şu açıklamayı 
yapmıştır: "Yurtdışında sürekli ya da geçici olarak görevlendirebilme 
ancak ilgili yasalara uygun durum, koşul ve yöntemle yine yetkili organ
ların karan ile gerçekleşebileceğinden bu maddede herhangi bir Anayasa 
kuralına aykırılık saptanamamıştır."

. I

Sözleşmeli Personelin Başka İş ve Hizmet Yasağı (m. 49)
Bu maddede yer alan 5 fıkradan sadece son ikisi Anayasa Mahkeme

si tarafından iptal edilmiştir. Yüksek Mahkemeye göre ilk üç fıkra KİT 
personelinin belirtilen istisnalar dışında başka iş ve hizmet yasağına tabi 
tutulmalan bu kuruluşların yapısına ve işlevlerine uygun bulunmaktadır. 
Bu nedenle iptal için bir neden yoktur.

Ancak aynı maddenin 4. ve 5. fıkralan 42. maddede belirtilen gerek
çelerle Anayasanın 128. maddesine aykırı bulunmaktadır. Hatırlanacağı 
gibi 42. maddenin iptal edilen fıkralannda Yüksek Mahkemenin ileri 
sürdüğü en önemli gerekçe Anayasanın 128. maddesi uyannca KİT 
personelinin hukuksal statüsünü belirlemek ve istihdam güvencesini 
sağlamak için memur, diğer kamu görevlileri ve işçilere tanınan güvence
lerin benzerlerinin bir çerçeve yasa ile bunlara da tanınmak zorunda oldu
ğu idi. Örneğin KHK'nin 49. maddenin 4. fıkrasında yeterli eleman 
bulunmaması halinde diğer bir personelin vekaleten görevlendirilebilece
ği öngörülmekte, ancak "bu iş veya hizmet karşılığında personele nakdi 
veya ayni hiçbir menfaat sağlanamayacağı" kabul edilmektedir. Bunu 
Yüksek Mahkeme Anayasaya aykırı bulmuştur.

Sözleşmeli Personelin Siyasi Faaliyet Yasağı (m. 51)
KHK'nin 51. maddesinde sözleşmeli personelin siyasi faaliyette 

bulunamayacağı ve siyasi partilere üye olamayacağı öngörülmüştür.
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Anayasanın 67. ve 68. maddelerinde düzenlenen bu haklar aynı Anayasa
nın 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemezler. Gerçekten 91. 
maddenin ilk fıkrasında "Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları, ödevleri ile dördüncü 
bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararname
lerle düzenlenemez" hükmü bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi 
"seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" başlıklı 67. madde ile 
"parti kurma, partilere girme ve çıkma" başlıklı 68. maddenin Anayasa
nın 4. bölümünde yer aldığını hatırlatmakta ve "ister kamu görevlisi 
olarak, isterse karmaşık nitelikte bir çalışan türü olarak değerlendirilsin, 
sözleşmeli personelin siyasal hakları ve ödevleri sınırlansın ya da sınır
lanmasın KHK'lere konu yapılamaz. Bu haklar ve ödevler ancak yasayla 
düzenlenebilir" demekte ve KHK'nin 51. maddesini iptal etmektedir.

Yüksek Planlama Kurulunun Yetkisi (m. 53)

KHK'nin birçok maddesinde Yüksek Planlama Kuruluna yollama 
yapılmıştır. Ayrıca KHK'nin 53. maddesinde bu Kurul'un yetkisi düzen
lenmiştir. Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği gibi, "KIT'lerde 
iş programında öngörülmeyen personel ihtiyacını belirlemekten, sözleş
meli personel sayısına sınırlama getirmeye, sözleşme ücret gruplarının 
tavan miktarını saptamaya, yollukları, başarı ve kıdem ücretlerinin hesap
lama yöntemini, iyi niyet ve ahlak kurallarını göstermeye ve bu konular
da gerekli düzenlemeye kadar çok geniş bir alanda Yüksek Planlama 
Kurulu" yetkili kılınmıştır. Bu düzenleme yapılırken Yüksek Mahkeme
ye göre sözleşmeli personelle diğer kamu görevlileri arasında bir ayırım 
yapılmamış, ayrıca yasa ile doğrudan düzenlenmesi gereken konular 
KHK'ye bırakılmıştır. Anayasa Malıkemesi'nin kararında bu görüş şu 
şekilde ifade edilmiştir: "Bu konunun yasayla düzenlenmesi, yasanın o 
konuda kavram, ad ve kurum olarak sözetmesi demek değildir. Düzenle
mede yetkiyi başkasına bırakmadan kendisinin kurallaştırması gerekir. 
Bu, yasa koyucunun iradesinin uygunlukla yansımasıdır. Yasayı kabul 
edip yürürlüğünü belirlemek biçimindeki irade belirtmesi, düzenlemeyi 
kendisi yapmış olmadıkça yasayı Anayasaya aykırı olmaktan kurtaramaz. 
KHK ise Anayasanın 7. maddesine aykırı biçimde yasama yetkisini 
Yüksek Planlama Kuruluna devretmiş olmaktadır. Düzenleme Anayasa
nın 128. ve 7. maddelerine aykırıdır."

308 Sayılı KHK'nin Geçici Maddesi

18.1.1988 tarihli ve 308 sayılı KHK'de yer alan geçici madde uygu
lamada karşılaşılan bazı sorunları çözme amacını taşımakta idi. Anayasa 
Mahkemesi beş fıkradan oluşan bu geçici maddenin bir fıkrasında 
Anayasaya aykırılık tesbit etmemiş (fıkra 3), bir fıkrayı da kısmen iptal 
etmiştir, (fıkra 1) Geri kalan fıkraların ise, tümüyle iptaline karar 
vermiştir.
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Yiiksek Mahkemeye göre iptal edilen fıkralarda ya kanun yerine 
Yüksek Planlama Kurulunun yetkili sayılması, ya da memur ve diğer kamu 
görevlilerini KHKnin tümüyle devre dışı bırakması Anayasaya aykırılığın 
nedeni olmuştur. Örneğin geçici maddenin 5. fıkrasında Yüksek Planlama 
Kurulunun ücret belirleme yetkisi yinelenmiş, bu kurulun ücret tavanlarını 
artırması durumunda artışın eşitçe değil, sözleşmeli personelin başarı, liya
kat ve kıdem gözetilerek değişik oranlarda uygulanacağı öngörülmüştür.

Anayasa Mahkemesi bu fıkrayı tümüyle iptal ederken çağdaş devle
tin sosyal hakları bakımından konusuna ve ödevlerine de işaret etmekte
dir. Yüksek Mahkemeye göre "Devletin güven verici özelliği, çalışanlar 
konusundaki tüm düzenlemeler için anayasal ilkelere uygunluğu zorunlu 
kılmaktadır. Sağlıklı ve kapsamlı güvenceler, Anayasanın bağlayıcılığı 
ve üstünlüğü bakımından da önem taşıdığından özen göstermeyi gerektir
mektedir. Sosyal adalet sosyal hukuk devletinin temelidir. Çalışma 
özgürlüğü, sendikal haklar, ücrette adalet ve ilgili olanaklar da sosyal 
hukuk devleti niteliğinin belirgin ilkeleridir, insan haklarının büyük 
değer taşıyan içerikleri gözetildiğinde, bu çağda süre, ücret, yükselme 
durumları ve öbür hakları güvenceden yoksun bir sistem, çalışanları 
boşlukta bırakacaktır."

"... Yönetimin objektif kurallara dayanmayan göreceli takdiriyle 
başarılı - başarısız sayılan, yıllık çalışma, süresi böylece uzatılan, "iş"e 
dönüştürülen "görev"den yönetimin istediği zaman çıkarılan, çalışanlara 
şimdiye kadar tanınmış birçok haktan yoksun bırakılan, etkin bir yargı 
denetimi dışında tutulan, yönetime tam anlamı ile bağımlı kılınan perso
nelin görevde kalmak ve üretimi artırmak için herşeyi göze alması, her 
baskıya katlanması, hukuk, Anayasa ve yasa dışı durumlar ve tutumlar 
içinde bulunması, bu nedenlerle kimi sakıncalı durumların devlet yapısını 
sarsacak boyutlara varması kaçınılmazdır. Görev onuru, emek kutsallığı, 
hukuksal yönden sağlıklı güvencelerle korunur. Bu sonucu sağlamayan 
düzenlemeler, çalışanlar için geriye götüren, haksızlık yaratan kurallar
dır. Çağımızda savunulması olanaksızdır."

İ p t a l  K a r a r ın d a n  O r ta y a  Ç ı k a n  S o n u ç l a r

Anayasa Mahkemesi 22.12.1988 tarihli kararı ile bir yandan sözleş
meli personel statüsünü düzenleyen KHK'lerin Anayasa karşısındaki 
durumunu açıklığa kavuşturması, öte yandan da 1982 Anayasasında 
ifadesini bulan önemli bazı esasları yorumlayarak yasa koyucuya yol 
göstermiştir.

Sözü geçen kararda 233 ve 308 sayılı KHK'lerle doğrudan ilgili 
olanlarla dolaylı biçimde ilgili olanları kısaca açıklamakta yarar vardır. 
Böylece yeni yasal düzenlemelerin Anayasaya uygun biçimde hazırlanıp 
kabul edilmesi kolaylaşmış olacaktır.
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K H K 'le r le  D o ğ r u d a n  İ lg i l i  O la n  S o n u ç la r

Kanımızca bu iptal kararından sonra ortaya çıkan en yalın ve somut 
sonuç, artık 233 ve 308 sayılı KHK'ler anlamında bir personel rejiminin 
KIT'lerde geçerli olamayacağıdır. Gerçekten 22.12.1988 tarihli iptal 
kararı sözü geçen KHK'lerin personel rejimini düzenleyen temel madde
lerini iptal etmiş bulunmaktadır. Sadece 42. maddenin üç fıkrasının iptali 
bile bizi aynı sonuca, zorunlu olarak, götürebilirdi. Kaldı ki iptal kararı 
geçici maddenin daha önemli bir kısmını kapsamış bulunmaktadır.

İptal kararının ikinci önemli sonucu, KIT'lerde Anayasanın 128. 
maddesine uygun biçimde memur ya da diğer kamu görevlilerinin bulu
nacağıdır. Bilindiği gibi 308 sayılı KHK, diğer kamu görevlilerinden hiç 
söz etmemiş, memurları ise kapsam dışı bırakmıştır. Yüksek Mahkeme 
KIT'lerde de genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin bulunmasının 
zorunlu olduğunu kabul etmiştir. Zorunlu olarak bulunacak olan bu gibi 
hizmetleri yerine getiren ister memur, ister diğer kamu görevlisi olsun bu 
gibi personelin nitelikleri, atanmaları görev ve yetkileri haklan ve 
yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri, diğer özlük işleri yasa ile belirlene
cektir.

Üçüncü sonuç, genel idare esaslan dışındaki hizmetlerde çalıştırıla
cak personelin sözleşmeli olarak çalıştırılması mümkündür. Bu sözleşme 
idari nitelikte bir sözleşme olacaktır. Bu statüde çalıştırılacak personele 
de işçilere ve tüm kamu görevlilerine Anayasanın 49-55. maddelerinde 
veya diğer yasalarda sağlanan güvencelerin benzerlerinin tanınması 
zorunludur. Anayasada ifadesini bulan sosyal hukuk devleti tüm çalışan
lara güvence sağlayıcı olmak durumundadır.

K H K 'le r le  D o la y l ı  B iç im d e  İ lg i l i  O la n  S o n u ç la r

Anayasa Mahkemesi bu kararında önce hükümetin hangi durumlarda 
KHK çıkaramayacağını dolaylı biçimde açıklamıştır. Gerçi bu açıklama 
sadece 233 ve 308 sayılı KHK'lerle ilgili olarak ortaya atılan, dava konusu 
yapılan konularda açıklanmıştır. Bununla beraber Yüksek Mahkeme kanı
mızca bu hususta çok önemli bazı esasları ortaya koymuştur.

Bunlardan birincisi Anayasada yasa koyucuya bırakılan yetkinin 
hükümetçe KHK biçiminde kullanılamayacağıdır. Örneğin 128. madde 
uyarınca memurların ve diğer kamu görevlilerinin tüm özlük işleri doğru
dan doğruya yasama organı tarafından kabul edilen bir kanunla düzenlen
melidir. Bu hususta Yüksek Mahkemenin dayandığı Anayasa maddesi 
"yasama yetkisi" başlıklı 7. maddedir.

İkincisi siyasal hak ve ödevlerin KHK'lerle düzenlenemeyeceğidir. 
Nitekim 233 ve 308 sayılı KHK'lerin sözleşmeli personele getirdiği siya
si faaliyet yasağını Yüksek Mahkeme bu nedenle iptal etmiş ve bu husus
ta Anayasanın 91. maddesindeki hükme dayanmıştır.
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Üçüncüsü uluslararası sözleşmelerle ilgili olarak Anayasa Mahke
mesine başvurulamayacağıdır. Bu hususta Yüksek Mahkeme Anayasanın 
90. maddesine dayanmıştır. Anayasanın bu hükmünün amacı uluslararası 
düzeyde kabul edilmiş ve T.C. tarafından usulüne uygun biçimde onay
lanmış bir belgede değişiklik yapılamamasıdır. Halbuki dava konusu 
olayda uluslararası sözleşmenin Anayasaya aykırı olduğuna dair bir iddia 
yoktur.Aksine yasa haline dönüşmüş uluslararası sözleşmeye aykırı bir 
KHK'nin iptali istenmiştir.

Nihayet iptal kararının en önemli sonuçlarından biri de sosyal hukuk 
devleti ilkesine açıklık getirmesidir. Devletin temel amaç ve görevinin 
başta devlet çalışanları olmak üzere tüm çalışanlara anayasal güvenceler 
sağlamak, sağlanan hakları bu alanda genişletip güçlendirerek çalışma 
özgürlüğünü ve çalışanların durumunu çağdaş düzeye getirmek olduğu, 
sosyal adaletin sosyal hukuk devletinin temelini teşkil ettiği iptal kararın
da somut sonuçlarla birlikte açıklanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin 22.12.1988 tarihli iptal kararının doğrudan 
ve dolaylı sonuçlan dikkate alınarak 25.1.1990'da sona erecek olan altı 
aylık süre içinde T.B.M.M.'nin KIT'lerde personel sonınunu çözmek 
üzere yeni bir yasa çıkaracağını ümit etmekteyiz. Bu yasanın hazırlık 
çalışmaları sırasındaAnayasa Mahkemesi karannda belirtilen görüşlerin 
etkili olacağı kuşkusuzdur.

Bu yasada KİT çalışanlan arasında memur ya da diğer kamu görev
lilerinin atanmalarından özlük haklarına kadar tüm sosyal haklannın 
düzenlenmesi gerekecektir. Aynı yasada aynca sözleşmeli personel statü
sünün düzenlenmesi de mümkündür. Ancak bu kişilerin idari bir sözleş
me ile işe alındıkları esasından hareket edilecek ve Anayasadaki sosyal 
haklardan bunlar da yararlandıracaktır. Kuşkusuz KIT'lerde hizmet 
sözleşmesi ile çalışan çok sayıda işçi de bulunacaktır.

Kanımızca KIT'lerde Anayasanın 128. maddesi kapsamına giren 
hizmetlerde çalışanların haklan özel bir yasada düzenlenirken memur ya 
da diğer kamu görevlileri dışında sözleşmeli personel adı altında yeni bir 
çalışan grup yaratmaya ihtiyaç yoktur. Yeni bir çalışan grubu yasa ile 
düzenlemek, personel rejimi esasen yıllardan beri tam bir keşmekeş içinde 
bulunan KIT'leri çözümü daha güç sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır.

Halbuki yapılması gereken asıl iş, KİT'lerde memur statüsünde 
çalıştırılan işçilerin ayıklanmasıdır. Bu konuda 1970-1977 döneminde 
yapılan çalışmalardan büyük ölçüde yararlanılabilir. Böylece KİT'lere 
özgü koşullara uygun memur statüsü gerçek kimliğine kavuşturulurken, 
bunların dışında kalanlar işçi sayılacak ve iş yasalanndan yararlanacak
lardır. Anayasa Mahkemesinin iptal karannın yıllardan beri ülkemizde 
bir türlü çözüme kavuşturulmayan işçi/memur aymmında da ciddi bir 
adım atılmasına yardımcı olabileceğini düşünmekteyiz.
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TANZİMAT DEVRİ BASINI ÜZERİNE NOTLAR

Prof. Dr. İlber ORTAYLI *

Tanzimat dönemi, siyasal ve kültürel tarihimizde adeta bir tek kuru
mun doğuşu ve gelişmesiyle tanımlansa yeridir; bu da kitap ve özellikle 
süreli yayınlardır. 18. yüzyılda Türk matbaası başarılı sınav verememiş, 
basılan kitap miktarı başlık ve baskı adedi olarak pek düşük derecede kal
mış, matbaa okuyanların hayatına girememiştir. O kadar ki 18. yüzyılda 
en çok başvurulan vakanüvis tarihleri ve bazı edebî eser ve divanların, 
şiiera tezkirelerinin bile yazma kopyalar halinde dolaşımda olduğu ma
lumdur. Bu eserlerin önemlileri de gene 19. yüzyılda basılmıştır. Neden
leri ikidir. Evvela, hurufat farklılığı nedeniyle baskı ve dizgi teknikleri 
uydurulamamış, ama asıl önemlisi kitap okuma alışkanlığı yerleştirileme- 
miştir. Bu alanda dinî nedenlerin veya despot idarenin rolü ise aslında ge
ne tartışılmaya dağer. Çünkü okuma alışkanlığı ve talebi olsa, birtakım 
eserlerin o devirde Venedik ve Viyana gibi şark dillerinde matbaaların iş
lediği yerlerde, basılıp getirilip satılması pekala mümkün olurdu.

18. yüzyılda Kuran ve önemli dini metinler (şerh ve tefsir ve En'am 
cüzleri) baskı dışı bırakılmış ve bu konudaki yasak 19. yüzyılda da devam 
etmiştir. 1853-54'lü yıllarda bile "matbu1 mushaf-ı şeriflerin men'ine" dair 
yasaİcnameler ç ık ıy o rd u .A n c ak  matbaa yasağı bu konuda artık devam 
etmemiş olmalı ki sonraki dönemde basma nüshalara rastlanıyor.

19. yüzyılın en önemli olayı gazete ve süreli yayınların hayatımıza 
girmesidir demiştik. Gazete Osmanlı toplumuna resmi gazete olarak gir
di. Bu 18. ve 19. yüzyıl reformlarında ortak bir özellikdir. Büyük Petro 
da "Moskova Haberleri" adlı resmi gazete ile basını Rusya'ya sokmuştu.

(*) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
(1) BA. Irad-Dah Nr: 16207, 25 Muharrem 1269. "Matbaa-i âmîrede basılıp satılan Mushaf-ı 

şerifler olduğu duyulmuş, bu saygısızlığın önlenmesi...” için irade çıkmış. Nitekim BA- Yıl
dız- Hus. 527/11/1 c 1323 tarihli irade; "mushaf-ı şeriflerin tab'ımn Matbaa-i Osmaniye'nin 
muhafaza ve taht-ı inhisarında muhafaza edilmesini" ve diğer matbaalara yasak edilmesini 
emreder.
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Bu çağın resmi gazeteleri bugünkü gibi sadece kanun, emirname ve 
resmî tebliğleri yayınlamakla kalmaz; iç ve dış haberlere de en geniş ve 
güdümlü anlamda yer verirlerdi. Hatta "Takvim-i Vekâyi" haberlerle de 
yetinmez, polemik mahiyetindeki yazılar (özellikle Mısır valisi Mehmed 
Ali Paşa'ya karşı) ve bazı ilim ve fen konularında makaleler de yayınlar
dı. Abartılmış taşra haberlerine de yer verilirdi. Bu gazetenin meselâ; Tır- 
nova'da iki yeniçerinin dirildiği ve vampirlik yaptıkları gibi yeniçerilere 
karşı nefreti canlı tutmaya yarayacak dedikodulara da sütunlarında yer 
verdiğini, zikredebiliriz/2) Gazete Osmanlı uluslarının hepsi için tarih, 
coğrafya, edebiyat ve hatta iktisat, içtimaîyyat gibi disiplinlerde de popü
ler bir öğretmen olmuştur. Takvim-i Vekâyi'nin ilk sayılarında iktisat 
üzerine, Malthus kuramı üzerine makalelerin yer aldığına bir yazıda de
ğinmiştik/3) Azınlık gazetelerinde de bu konuda öğretici makalelere 
önem verildiğini göreceğiz. Osmanlılar okumaya kitapla değil, gazete ve 
dergi ile başlamışlardır. Matbaayı gayrimüslim cemaatler Türklerden ev
vel kullanmakla beraber, yayınlar dini olarak kaldığından gazete onlar 
arasında da aynı işlevi görmüştür. Nihayet 1860'lı yıllarda özel gazetele
rin neşri yanında Midlıat Paşanın girişimleriyle vilayetlerde de gazete çı
karılmış; bunlar ogünkii mahalli sorunlar ve kültür hayatını etkiledikleri 
gibi, bugün de tarihçilik için en önemli belgeleri içeren kolleksiyonlar ol
mak niteliğine erişmişlerdir. Kuşkusuz Takvim-i Vekâyî özgün sade bir 
Türkçe ile hayata girmiş ve buna dikkat edilmişti. Aynı şeyi Bulgarların 
Ermenilerin, Rumların basın organları için söylemek de mümkündür.

Nihayet yabancıların kapitülasyon haklarından yararlanarak gazete
cilik yapması ve gazete çıkarmasıyla önemli bir kurum daha ortaya çık
mıştır; hükümetin sansür ve para ile gazeteci ve gazete satın alarak istedi
ğini yazdırması... Bu iş son asır devlet örgütünün değişmeyen bir meşgu
liyeti olarak da kalmıştır. Tanzimat bürokratları çok önceden kontrollü ve 
sansürlü bir basın ve yabancı gazetecileri, abone yazılma veya bağışla el
de etme metodunu geliştirdiler. Telgrafın yayıldığı bir dünyada, 18. yüz
yıl Rusyasında olduğu gibi resmi gazetenin yabancı basını yanıltacak ha
berler vermesi yeterli değildi. İstenen ve istenmeyen veya saptırılmış ha
berler kısa zamanda Avrupa basınına yerel muhabirler aracılığıyla ulaşı
yordu. Ülkenin heryerinde, tüccar, gazeteci ve konsoloslar vardı. Üstelik 
o dönemin Avrupa gazetelerinde Konstantinopel mahreçli haberler, bu
günkünün aksine her gazetede, hergün sütun sütun verilirdi. Çünkü Os
m anlI İmparatorluğu büyük devletlerden biriydi ve Dünyanın ilginç bir 
bölgesiydi.

Osmanlı İmparatorluğunda esaslı biçimde faaliyete geçen ilk mat
baa, yani Türkçe basım yapan kurum Mısır Kahire'de Bulak denen semt
te 1822'de kurulmuştur. Burada Mehmed Ali Paşa, Arabça eserler yanın

(2) Takvim-i Vekâyi 19 Robiy'ul evvel 1249 (7 Ağustos 1833) nüshası.
(3) I. Ortaylı, "Osmanlılarda ilk Telif İktisat Elyazması" Yapıt Ekim 1983, sayı I, s.37 vd.
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da Türkçelerinin de basılmasını sağlamıştır.' Nitekim 18. asrın 
vekâyînamelerinden olan Vasıf Tarihi’nin iki cilt halinde burada basıl
mış olması buna bir örnektir. Ayrıca Rıfaat el Tahtavî'nin Fransa Seya
hatnamesi, 1834'de Arapça ve 1839'da da Türkçe olarak gene burada ba
sılmıştı/4) Gazete ise Osmanlı Türkiyesinde hayata İzmir’de girdi. 
1824'de Le Smyrnéen, sonra Spectateur Oriental, le Courrier de 
Smyrne ve nihayet Journal de Smyrne bu gazetelerdir/5) Nihayet Mı
sır'da Mehmed Ali Paşa İmparatorluğun ilk resmi gazetesi diyebileceği
miz Vakâ-i Mısrıyye'yi 1828'de Mısır'da yayına çıkardı. Kuşkusuz bu 
gazete İstanbul'un iradesi dışında ve ona karşı polemik için yayına başla
mıştır. Mehmed Ali Paşa'nın bunun gibi bir yayını da Girid valiliğinde çı
karttığı Vakâ-i Giridiyye'dir (1831'de) Vakâ-i Mısrıyye Arabça - Türk
çe, İkincisi ise Rumca - Türkçe çıkıyordu/6) Takvim-i Vekâyî belki bu 
yüzden çabukça çıkartıldı. Aslında Osmanlı idaresinin bilinen ilk vilayet 
gazetesi Midhat Paşanın Tuna vilayeti sırasında çıkarttığı "Tuna-Duna" 
imiş görünüyor. Ancak ondan çok önce muhtar bir idaresi olan Sisam 
adasında (Sisam Emareti) bir vilayet gazetesi çıkartılmış olması kuvvetle 
muhtemeldir. Sisam emaretinde "Rumiy'ul ibare bir gazete çıkarılması" 
için 26 Şubat 1852'de bir irade çıkarılmıştı/7) Bu gazetenin nüshalarını 
bulamadık. Gayritiirk imparatorluk tebası için özel gazetelerin çıkarılma
sı da planlanmış gibi görünüyor. Böyle bir güdümlü gazetenin Arablar 
için çıkarılması gerekli görülmüş olmalı ki, Ceride-i Havadis sahibi 
Çörçil efendiye, gazetesinin Arabçaya çevirilerek basılması için ruhsat 
itâsı, emredilmişti/8) Çok daha erken bir tarihte 1840'da hükümet Erme
nice bir gazete çıkarmak teşebbiisündeydi/9) Nihayet 29 Receb 1268 
(Mayıs 1852) tarihinde Sahhak Ebro ve Krikon beyler Ermenice bir ga
zete çıkarmak için izin aldılar/10) Sahhak Ebro bey Tercüme Odası me- 
murlanndandı ve Takvim-i Vekâyî'nin Fransızcasım çıkarmakla görev
liydi. Kendisine bu görevinden dolayı maaş bağlandığı bir yıl öncesi bir 
Meclis-i Valâ kararından anlaşılıyor/11) Sahhak Ebro Tanzimat döne
mi Osmanlı - Ermeni aydınlarının önde gelen isimlerindendi; tarih, iktisat 
gibi dallarda öncü sayılacak derleme ve tercüme yazılan vardır. Gene bu

(4) Ercumcnt Kuran; "Basmacılığın Osmanlı Toplumuna Tesirleri" Türk Kütüphaneciler 
Derneği 250. Yıl Toplantısı Bildirileri, Ankara 1979, s. 17.

(5) Orhan. Koloğlu; "Le Premier Journal Officicl en Français a İstanbul ct ses Repercussions 
en Europe" Basılmamış bildiri, tarihsiz.

(6) Orhan Koloğlu, "The Problem of the Turkish and Arabic Languages and the Role of Waqai 
Mısrıyye" Basılmamış Bildiri (tarihsiz).

(7) BA - Irad-Mec. Vali» Nr:9105, (11 Şevval 1268/Şubat 1852).
(8) BA - Irad-Mec. Valâ Nr:15183 (12 C 1272/17 Şubat 1856).
(9) BA - Irad-Dah. Nr: 1113 - (21 Şaban 1256/Ekim 1840)

(10) BA - Irad-Mec. Valâ Nr:8257 (29 Receb 1268/Mayıs 1853).
(11) BA - Irad-Mec. Valâ Nr:6647, (16 C 1267/Nisan 1851).
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yıllarda Fransa tebasından Kapol (?) isimli biri, Ermenice bir gazete neş
ri için ruhsat alm ıştı/12) Nitekim aynı yıl içinde (1267 H /l 850-51) bu zat 
ile Uncu Halil Ağa'ya litografya destgâhı ve kitab tab'ı için müsaade ve 
ruhsat verilm iştir/13)

Aynen Rusya Bilimler Akademisi ve Paris’teki Bibliothèque Natio
nale örneğinde olduğu gibi derleme amacıyla, "Bab-ı Seraskerideki Ter
cüme odasında tanzim olunan kütüphaneye, basılmış ve basılacak kütüb 
ve resaîlden bilâsemen (parasız) birer nüsha itâ olunması için" bir irade 
çıkmıştı. Bu derleme ve kolleksiyonun akibeti ve ne ölçüde gerçekleşti
rildiği ve kalıntıları hakkında bilgi sahibi değiliz/14) Gene bu yıl içinde 
(yani 1850-51) kütüphanelerde mevcut kitablann telefden vikâyesi (göze- 
dilmesi) ve yed-i ahere (diğer ellere) geçmemesi zımnında bir rabıtâ-i ha- 
sene (güzel sağlam sisteme) konulmasına dair bir irade de çıktı.05) Mat
baa ve kitab yılı gibi görünen bu 1267 hicri (1850-51) yılı hakkında kü
tüphaneciler tarafından geniş bir tarihi araştırma yapılmalıdır.

Aynı yıllarda Türk basın tarihinin bizce. ilginç olaylarından birine 
daha rastlıyoruz. Reaya-yı devlet-i aliyyeden İzmirli Evangelos (Tema- 
şa-i Dünya romanının yazarı Evangelinos Missalidis) ziraat, ticaret ve 
fenne dair bir revue (deyim budur) için izin aldı (Bu derginin 9. sayısı ar
şivde mevcuttur). Böylece Yunan harfleriyle Türkçe basılan, yani Kara
manlıca dediğimiz yazı çeşidiyle de bir süreli yayın hayata girm iştir/16) 
Kendisine politikaya ve saltanat-ı seniyyeye dair hiçbirşey tahrir etme
mesi şartıyla izin verilmişti. Burada henüz kanunlaşmayan sansürün bir 
pratik usulüne şahit oluyoruz. Missalidis'e İzmir'deki Rum taifesi koca- 
başısı Yıınaki kefil gösterilmiştir. (1 Nisan 1850-18 Ca 1266 H).

Osmanlı ulusları uyanış çağlarında gazeteyi daha çok eğitimleri için 
kullanmışlardır. Gazete ön planda haber organı değildi. İlk Bulgar gaze
tesi olan "Lyuboslovye" ki İzmir'de Konstantin Fotinov tarafından 
1842'de neşre başlamıştır, bunun tipik bir örneğidir. İzmir'de doğan, Bul
gar basınının bu öncüsü neşrine şu ifade ile başlamıştı; "Bir halk vatanım 
tanımak için coğrafyasını, dilini iyi bilmek için gramerini, geçmişini tanı
mak için tarihi bilmelidir. Bulgarlar da bunları bilmelidir"/1?) Bir müddet 
sonra İstanbul Bulgar basınının merkezi oldu. "Tsarigradski Vestnik" İs
tanbul'da Balkapam hanında çıkarılıyordu/18) Bundan başka İstanbul'da 
Dragan Tsankov'un ilk nüshası 28 Mart 1859 tarihini taşıyan "Bulgari-

(12) BA - Irad-Mec. Valâ Nr:6461 (1267 H)
(13) BA - Irad-Mec. Valâ Nr: 6021 - (ğur. RA 1267/Ocak 1851)
(14) BA - Irad-Dalı. Nr: 13873 (1267 H7)
(15) BA - Irad-Mec. Valâ Nr: 6228 (2 R 1267/Şubat 1851)
(16) BA - Irad-Dah Nr: 5578 (180 A 1266/Nisan 1850).
(17) Georgi Borşukov, Istoriya na Balgar.skata Jornalistika Navka i Izk. Sophia-1976, s.36.
(18) a.g.e., s. 61-63 vc Vy. N. Naçov, Tsarigrad kato Kulturen Zenter za Bulgarlte do 1877 

g. C. BAN, Sophia 1925, s.1-208.
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ja" adlı gazetesi, Fener patrikhanesine karşı bağımsız Bulgar kilisesi kur
ma hareketinin kavgasını veren önemli bir organdı. Bulgar basını birara 
yabancı himaye de buldu. İstanbul'da Britanyalı Hanley'in çıkarttığı "Le
vant Times" Petko Sandov'u redaktörlüğe alarak, Bulgarca bir nüsha da 
çıkarmağa başladı, "İztoçno Vreme" başlıklı gazete için Britanya sefiri 
Elliot, Bab-ıâlî'nin bütün isteksizliğine rağmen müsaadeyi aldığını Lond- 
raya Lord Derby'ye 10 Eylül 1874 tarihli raporunda bildiriyor/19)

Yabancı devletlerin himayesi Tanzimatın sansürcü tedbirlerini ol
dukça etkisiz kılıyor gibidir. Avrupa tebalılann çıkardığı "Levant He
rald" gibi bir gazetedeki siyasal haberler bu dokunulmazlığa bir örnektir. 
Elçilik himayesi ve kapitülasyon rejimi bu dokunulmazlığa yardım et
mekteydi. İsmi geçen gazetenin 16 Nisan 1867 tarihli nüshasında Pa- 
ris'den Mustafa Fazıl Paşa'nın yolladığı 28 Mart tarihli mektub Young 
Turkey başlığıyla yayınlanmaktadır; "in seeking to base the Ottoman 
Empire upon constitutional liberty which would establish equality and 
harmony between Musulmans and Christians..." gibi bir ifadeyi içerdiği 
halde../20) Oysa Babıâli bundan bir yıl önce Mustafa Fazıl Paşa ve Pa- 
ris'deki arkadaşlarını, yani Genç OsmanlIları Takvim-i Vekâyide yayın
lanan bir tebliğle (6 Şubat 1866/20 ramazan 1268) "rezil, iftiracı fesat ce
miyeti üyeleri" diye aforoz etmişti b ile/21) Bu durumda yabancı basının 
Babıâli politikasına zarar vermesini önlemenin tek yolu içteki gazeteleri 
ve dış basının da muhabirlerini abone bedeli ve parayla elde etmekti ve 
Tanzimat bürokratları erkenden bu usulü benimsediler.

Tanzimat döneminde sansür daha çok bir gazete veya süreli yayın 
organının ön izinle kurulması biçiminde uygulanmaktadır. Örneğin Edu
ard Blaque Bey'in "yalnız usul-ü ticarete dair bir gazete için Dersaadet- 
teki bir mahalde gazete tab'ına mezuniyet verilmesi" gibi bir iradeye rast
lanır/22) Dışarıdan gelen kitaplar da sansür konusu olmaktadır. Örneğin: 
"Dersaadete gelmiş olan bazı kitapların toplattınlması ve badezîn (bun
dan sonra) gelir ise gümrük tarafından men olunmasına dair" başka bir 
tedbir alınmıştır/23) Bu gibi sadaret tezkirelerine rastlanmaktadır. Ger
çekte II. Abdiilhamid devrine kadar sansürün ciddi bir örgüt olarak ku
rumlaşmadığı görülüyor. Ancak bu tutumu, Tanzimat bürokrasisinin de
mokrat görüşünden ileri gelmemektedir. Yayın hayatının gelişme döne
minde, henüz sorunların artmamasından ileri gelen bir gevşek politika 
olarak anlaşılmalıdır. Önsansür, yani (censure préalable) Tanzimat döne
mi boyunca görülmeyen veya mevzii kalan bir uygulamadır. Ama II. Ab- 
dülhamid yönetimi, 1876 Kanun-u Esasî'sinin istismara açık hükmünü

(19) PRO-FO (78) NR:3197, "Eliot to Lord Derby".
(20) Levant Herald, 12 August 1867.
(21) T ak v im - i  Vekûyi, 20 Ramazan 1268/6 Şubat 1866 nüshası.
(22) BA, Irad-Har. Nr: 955 (2 S 1259/5 Mart 1843).
(23) BA, Irad-Dah. Nr: 21689 (17 S 1272/Ekim 1859).
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(matbuat kanun dairesinde serbesttir) kötüye kullanarak sansür yönetme
liği ve örgütüyle bu işi başardı. Hamidiye sansürünün trajikomik boyutla
rı üzerinde hepimiz az çok bilgi sahibiyiz. Sansür sansürdür. İmparatoru
na ve imparatorluğa sadık ve o kurumun değerlerini benimseyip, benim
seten AvusturyalI yazar Franz Grillparzer'in oyunlarından birinin niçin 
sansürün hışmına uğradığına, Habsburg hanedanının en tutucu üyeleri bi
le şaşmış ve sansür komiserine nedenini sorduklarında, cevap; "mutlaka 
sakıncalı bir yönü vardır" olmuş.

Sansürün taraftarları sadece yöneticiler arasında değildi. Otokratik 
yönetimlerin taraftarları dünyanın neresinde olursa olsun, aralarında bir 
gizli bağ vardır. 19. yüzyılın monarşiler dünyasında, Çarlık Rusya sansü
rüne yeterince iltifat etmeyiş nedenini bir türlü anlayamadığımız bir oto
rite meraklısı, Fransa’nın ünlü hukukçularından Gabriel du Four; Os
m anlI sansür nizamnamesine hayranlığını ifade ederek, Fransa'da da uy
gulanmasını öneriyordu; hem de propaganda için yazılabilecek kiralık bir 
risalede değil, düpedüz ünlü idare hukuku kitabında. Montesquieu, des- 
potik rejimi; "bon pour l’orient - Doğu için iyi" olarak değerlendirir. An
laşılan Doğu'nun bazı orijinal icatlarını "bon pour l'Occident - Batı için 
iyi" olarak değerlendirenler de vardı. Nitekim 19. yüzyılın ünlü Fransız 
idare hukukçusu A. Batbie'de censure préalable (önceden kontrolü) 
Fransız mevzuatından almalarına rağmen, Fransa için geri fakat Rusya ve 
Osmanlı imparatorluğu için progress, ileri bir mevzuat olarak niteler.<24)

1865 (1281 H) tarihli "Matbuat Nizam nam esine kadar sansür res
men adı konmayan kurumlaşamamış pragmatik bir uygulama halinde gö
rünüyor. Bir yönüyle, dönem içinde doğan Türk basım, bilhassa özel ga
zeteler sonraki devirlerle karşılaştırılamayacak kadar özgür davranabil
miş, yazabilmişler, hoşa gitmeyen kalemler ise (hemen hepsi devlet me
muru idi) memurlara uygulanan tipten cezalarla susturulma yoluna gidil
mişti. Tercüman-ı Ahval maarif ve iktisadi politikaya değgin konularda 
direktif verip tenkitlerde bulunurken, Tasvir-i Efkâr daha da ileri gide
rek iç politika konulan yanında dış politika konusunda da hükümeti ten
kit ederdi. Osmanlı hükümeti özerk prenslik Sırbistan'daki basının yaz
dıklarına da müdahale ederdi. (21 Şaban 1267/21 Flaziran 1851) de Belg- 
rad muhafızı Mehmed Vasıf Paşa (Belgrad Kalesi Osmanlı egemenli- 
ğindeydi) Sırb prensliği gazetelerinde Bosna eyaleti hakkında eracîf 
(pislik) ve muarız şeyler yazıldığını tebliğ etmiş ve Babıâli 1854 Ara- 
lık'ında t25) bu gibi neşriyata prenslik nezdinde baskı uygulayarak mü
dahale etmişti.

1865 Matbuat Nizamnamesi (Düstur I Tertib 2. cild) Osmanlı teba- 
smdan birinin, gazete çıkarmak için Maarif Nezaretine; ecnebi tebalılann

(24) A. Batbie, Traité de Droit Public et Administratif, Paris 1885, 2^mc edit. s. 187
(25) BA - Irad-Har. Nr: 5125 (28 RA 1270/Aralık 1854).
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ise Hariciye Nezaretine, vilayetlerde valiliklere müracaat edeceklerini 
amirdir. Bu gibi kimselerin yaşının 30'un üstünde olması ve 
mahkumiyetleri bulunmaması gerekmekteydi. Ön sansürün henüz bulun
madığı, "neşrden sonra nüshaların idareye muntazaman tesliminin" emre- 
dilmesinden anlaşılıyor. Teslim edilen nüshalardaki içerikden dolayı taki
bat ve yargılama sözkonusuysa, bu mesul müdürlere yöneliktir. Padişaha 
diğer yabancı devlet hükümdar ve reislerine, vüzera ve süferaya hakaret 
yollu ve aleyhte neşriyat yasaktı; (6 Şaban 1281/4 Ocak 1865) tarihli bu 
nizamnamenin 34. maddesi bunu belirtmektedir. Mamafih ecnebi hüküm
darlar için, basının hakaretinden masuniyet 19. yüzyılda genel bir neza
ket uygulamasıydı. Nitekim 17 Ekim 1896 nüshasında Sultan II. Abdlil- 
hamidi "bir devlet sömürücüsü nasıl yaşıyor" başlığıyla eleştiren, "Der 
Arme Konrad" adlı Alman sosyalist gazetesini, Başbakan Prens Hohenlo
he toplattırmıştı/26) Kitab basımı için bir önsansür vardı. Müsveddelerin 
Osmanlılar tarafından önce Maarif Nezaretine, ecnebiler tarafından ise 
Hariciye Nezaretine teslimi gerekiyordu, aynı şekilde müsveddeler eya
letlerde valiliklere verilecek ve izin öyle alınacaktı. Dış kaynaklı kitabla- 
rın ise sansürden sonra satılabildiği anlaşılıyor. Mamafih daha önce sözü
nü ettiğimiz Fransa tebalı Kapole (?) çıkartmak istediği Ermenice gazete
yi kabl'ettab' Hariciye Nezaretine gösterecekti. Bu uygulamanın dönem 
içinde yaygınlığı şüphelidir. Matbuat Nizamnemesi'nden önce yerleşen 
uygulama şuydu; bir Osmanlı gazete çıkarmak için müracaat ettiğinde; 
"saltanat ve devlet aleyhinde yazmayacağını" taahhüd eder ve kefil göste
rirdi. Evangelinos Missalidis'in 1 Nisan 1850 tarihli müracaatında bu 
usulün uygulandığını gördük. Gene 2 Temmuz 1862’de Hariciye Nezare
tine müracaat eden Bulgar milletinin Dersaadetteki vekili, Hristos Topç- 
plişte'nin (muhtemelen Topçileşof) kefaleti ve Kyros Petro'nun idaresin
deki bir gazete için, aynı usulle izin veriliyor. Yani saltanat ve devlet-i 
aliyyenin menafiine muğayir şeyler yazmamak... Bu gazete'ye posta ücre
tinden muafiyet de tanınmıştı/27)

Fakat sansürün elinin uzanamayacağı dış basın; Osmanlı politikası, 
devleti ve yöneticileri hakkında ne yazacaktı? İyi şeyler yazması, tenkit
lerin ağır olmaması için Tanzimat bürokratları aynen bugünkü yönetim 
gibi çok hassasiyet gösterirdi. Tenkidler bazen haklı, bazen de amaçlı 
olabilirdi. Onun için dış basının elde edilmesi ve Avrupa kamuoyunun bu 
yolla etkilenmesine çalışılıyordu. Tabiî kabarık abone bedelleri ve hattâ 
Osmanlı ülkesindeki ecnebi muhabirlerin bazen atiyye ve takdir ile bazen 
de düpedüz satınalınması ile... Bu yolla olumsuz propagandanın önlen
mesi veya bazı şeylerin yumuşatılarak veya savunularak gazete sütunları
na geçmesi için çalışılmıştır.

(26) I. Ortaylı, Osmanlı imparatorluğunda Alman Nüfusu Kaynak yay. İstanbul 1983, s. 53, 
AAA -Türkci(159) Bd.4-5.

(27) B A., Irad-Har. Nr: 11050/15 Rcccb 1279.
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Doğrudan Avrupa gazetelerini veya onların Osmanlı başkentindeki 
muhabirlerini satın alarak, yönetim lehinde yazdırmak bizde Sultan II. 
Abdülhamid'e özgü bir politika olarak bilinir. Kuşkusuz onun döneminde 
bu işlem pek sık tekrarlanmış ve kötüye kullanılmıştır. Galiba Avrupa ga
zetelerini satın almak bahanesiyle ödenen paraların bir kısmı da Avrupa 
başkentlerindeki bazı temsilciler ve hafiyelerin cebine dönüyor; bazı 
açıkgöz Avrupalı gazeteciler, naylon gazetelerle bu işden kazanıyorlardı. 
Ama bu geleneğin başını Tanzimat dönemi yöneticilerinde görüyoruz.

Başkentte ve İzmir, Selanik gibi merkezlerde yabancı dilde çıkan ga
zetelerin sahiplerine ara sıra nişan ve hediye vermek gibi masumane gö
rünüşlü ödüllendirmeler dışında, gazete ve gazeteciler satın alınıyordu. 
1846 yılı Nisan ayı başlarında sadrazamın bir yazısı üzerine çıkan bir ira
de (padişah onayı) ile; "Frankfurt" gazetesinden belirli miktarda satın alı
narak desteklenmesi için 23.155 Osmanlı kuruşu ayrılması emrediliyor
du. Güya Frankfurt gazetesi heryerde okunan yaygın bir gazete imiş, 
devletin çıkarına bazı yazı ve haberler bastırılıp, her yıl böyle bir ödeme 
yapılageldiğinden; bu işe devam olunması, aksi takdirde gazete sahibinin 
kızıp aleyhde bir dil kullanmağa ve propaganda yapmağa başlayacağı" 
belirtiliyordu/28) Aynı yazıda devamla; "İstanbul'da çıkan "Konstantine" 
jurnalinin muharriri Mösyö dö Şan'a (muhtemelen Champs) da ara sıra 
hediye ve para verilmesi gerektiği, gerçi bu adamın güvenilir biri olma
yıp, devlet-i âlıyye lehinde yazdığı gibi, diğer Avrupa gazetelerine aleyh
de dedikodular ve haberler de verdiği, ama ne çare ki tamamen defedilse 
daha da muzır işlere kalkışacağı" hatırlatılıyor/29) Bab-ıâli bu adamdan 
önce, sözde satınaldıkları Baraş isimli bir başka dolandırıcının hışmına 
uğramışmış. Bu korkulan örnek dolayısıyla şarlatanların beslenmesine 
devam edilmekteydi. Tanzimat devri bürokratlarına pek gülecek halimiz 
yok; kitle iletişiminin son derece gelişip, yaygınlaştığı günümüzde bile, 
böylesine buz üstüne yazı yazdırtma tipinden propaganda faaliyetini ha
raretle tavsiye edenlerimizin sayısı hiç de az değil.

(28) BA - Irad-Har: Nr: 1551 (26 RA 1262/Mart 1846).
(29) Aynı kaynak, aynı belge.



SİYASAL KURUMLAR ALANINDA 
HUKUKSAL YENİLEŞME: 
DEVRİMLEŞME ÜZERİNE

Prof. Bahri SAVCI *

Burada, o reform sözcüğünü, Osmanlıcadaki "tensik" ya da ıslahat 
anlamında kullanıyorum. Ondan da, yenileştirme, yeniden oluşturma, dü
zelme anlamlarına gelir. Bunda zaten, elimizde bir olgu, bir durum, bir 
düzen vardır da, onu, birden ve hepten yokedip, yerine, eskisine benze
meyen yepyeni bir olgu, bir durum, bir düzen getirmeyi amaçlamak te
melde yoktur. Böyle bir "köktencilik"e ermek istenirse, kullanacağımız 
terim "devrim" olur. Onun için "reform" denilince, hiç olmazsa ilk anda, 
eldekinin düzeltilmesini, yenileştirilmesini, yeniden oluşturulmasını içe
ren bir "devinim" düşünülmek gerekir.

Böylelikle, birkaç "işlem"den sonra, o kadar bir "başka"lığa varmış 
olabilirsiniz ki, reformlarınız, sizi bir "devrim"e ulaştırmış olabilir. Çün
kü bu yenileşme, yeniden oluşturmalar, yep-yeniye, temelden değişik, 
temelden başkalaşmış bir yeni yapıya-kuruma-olguya-içeriğe varmış 
olabilir.

Osmanlıda, bir yapı-bir olgu, bir durum vardı. Bir içerik vardı. O, 
türlü "ıslahat"larla, yenileştirme, "tensik" işlemlerine vuruldu, yeni öğe
lerle bir yeniden oluşturmalara bağlandı; bu süreç sonunda, yönetim ala
nında, mülkiyet-mııamelat-ukubat (ceza) -vergi-eğitim  ve kültiir- 
teknik-askerlik gibi alanlarda, yeni yapı ve içeriklere ulaşıldı; birden- 
kökten-bambaşkalık veren eylemlerden çok, var olan üzerine eklenen 
öğelerle ulaşılmış düzenlemeler, düzeltmeler olarak.

Cumhuriyet; bununla yetinmedi. Toplumsal yapı üzerindeki kimi iş
lemlerle, "laik" içerik-laik yaşam ilişkileri ve uslubu üzerinde, yapılan
makta olan, o bilinen alanları, toptan bir yenileşmeye-kökten bir oluşu
ma uğrattı: Bu bilinen "Türk Devrimi" idi: Laik bir sosyal içerik eksenin

(*) Ankara Üniversitesi Siyasal Hilgilcr Fakültesi Iiski Öğretim üyesi.
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de, her alanda "Çağdaş uygarlık kurumlaşmaları" ile... Tensikat olarak 
değil; "kök"ü değiştirme, yep-yeni bir kök kurumlar ile, "bam- 
başkalık"a ulaşma olarak...

Daha somuta vurursak: Osmanlıda bir yönetimsel-siyasal durum - 
oluşum-kurumlaşma vardı. Bunun hukuku da vardı.

Kimi Osmanlı aydını-devlet adamı (ricali)-hatta kimi padişahı, bu 
durum-oluşum-kıırumlaşımın, "terlsik"ini zorunlu gördü. Onu, toptan de
ğil, ama düzelterek, bir yenileşmeciliğe varmak istedi. Kimi yönetimsel- 
yargısal-siyasal yapılaşmalar (yani reformlar) başladı. Ve bunlar, kimi 
hukuksal araçlarla, "hukuk reformları"nı oluşturdu. Meclis-i Valay-ı 
Âhkâm-ı Adliye'ler, Şuray-ı Devletler hukuku, Sened-i İttifak, Gülhane 
Hatt-ı Hiimayun'u, Kanun-u Esasi gibi politik administratif belge ve ya
salarla oluşan bir hukuk reformasyonu...

Sonra Cumhuriyet, var olanı düzeltmeciliği -örneğin, Halife- 
Sultan'da bir egemenlik, bir siyasal güç merkezliğini koruyarak varılmış 
bir siyasal yapısalcılığı aşarak- bir siyasal kurumlaşmaya ve onun huku
kuna ulaştı.

Burada Osmanlıdan bu yana, egemenlik-iktidar kurumunu ele alan, 
onun siyasal hukukunu oluşturan reformlarla varılmış olan, "Türk Devri- 
mi"nin, egemenlik-iktidar hukuku ile oluştuğu köktenciliği ele alacağız: 
Çok dar bir özet halinde. Adeta, bu uzun sürecin genel başlıklarını işaret 
ederek...

Bir başka deyimle, "tek"in egemenliğini, "tek”in siyasal iktidarını te
mel almış bir düzenden, "demokrasinin hukuku"na geçiş öyküsünün bö
lüm başlıklarını işaret ederek, bu serüveni, ve de, içine düşülmüş olan çe
lişkiyi söylemek istiyoruz. Şöyle ki:

İKİ SORUN
"Demokrasi"ye dönük bir siyasal hukuk reformu, ya da devrimi söz 

konusu edildiği zaman, ilk önce ortaya şu iki sorun çıkar:

Toplumsal Sorun
Bu, "demokrasinin hangi Toplumsal yapı' içinde oluştuğu, oluşabi

leceği" sorunudur. Böyle bir soruyu sormak, çok doğaldır, bilimsel bir ta
vırdır; yanıtını arayıp bulmak da, "siyasal bir gerek"tir.

Batı emperyalist politikası, Osmanlı îçin, bu soruyu sormuştur; yanı
tını da vermiştir, hem de kendine, bir bilimsel (!) dayanak bulup, bir bi
limsel (!) davranış takınarak.

Demiştir ki, Batı uygarlığı, "Jüdeo-kretien" bir algı temeli üzerine 
dayanır. Tek tanrılıdır; fakat, Meryem'i-İsa’yı da içine alan bir "Teslis
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(üçleme)" içinde "Ruh-ül Kudiis'lü bir inanç demetidir. Ayrıca, ticaretin 
gelişmesiyle oluşan bir "Burg" ve onun egemen gücü olan "Burjuva- 
zi"nin; önce "Merkezsel Kral" ile ittifak edip derebeyliği aralaması; son
ra da, daha baskısızlık ve güven-daha çok eşitlik ve gönenç vaadi ile 
kendine bağladığı alt sosyal katmanlarla ittifak edip, "Merkezsel Krallık- 
kan soyluluğu" otoritaryonizmi arıtlayarak, siyasal olarak da "liberal" bir 
rejime geçmiştir. Buraya da "Greko-latin" değerlere dönüş olan Röne
sans'ın açtığı ufuk içinde oluşan "Aydınlıklar Çağı"nın felsefesi ile dola
rak gelmiştir. Bu felsefe "insan-insanın kişiliği ve değeri üzerinde kurulu 
olup, otoriteyi-iktidarı "sosyal sözleşme"ye dayatan; ve, bu durumda bi
le, ulusu temsil ederek kullanılan otorite ve iktidarı" insan haklan ile, 
hem görevlendiren, hem de, özellikle sınırlayan bir felsefedir. Demokra
si, budur; bu felsefeye dayalı, bir politiko-sosyal ve kültürel yapılanma 
ve yaşam biçimidir; jüdeo-kretien algıya dayanan Rönesansla yeniden 
bulunan greko-latin hümanizmi; aydınlık çağının İnsan -insan haklan- 
ulus moral kişiliği (Tüzel kişiliği) ve onun moral ve genel istencinin ege
menliğini kurması; ve fakat bu egemen ulus istencinin, uygulamada 
"temsil" yoluyla kullanılmasının bütün işlemlerinin (yasama işlemlerinin 
dahi) insan hakları ile mutlaka sınırlanması vardır. -Osm anlının- yaşam 
biçiminin, anlayış bütününün içinde, ne jüdeo-kretien değerler vardır; ne 
greko-latin hümanizması vardır; ne de Aydınlık-çağının, bir yandan, 
ulusal istenç-ulusal istencin egemenliği algısı vardır; öte yandan da, ulu
sal istencin bile, insanın değeri ve onun "özgürlük-eşitlik-güvence" öğe
lerine dayalı 'insan hakları ile sınırlanması' vardır.

İşte, Batının, "Toplumsal sorun" konusunda, Osmanlı için, yaptığı 
saptama, budur. Yukarıda, iki yerde (!...) işaretleri koyarak yaptığımız şa
kaya bakmayın, bu saptama, temelde, doğrudur da, bilimseldir de...

Fakat, emperyalist Batının, bundan sonraki değerlendirmesi, önce, 
zalimdir: Özellikle ekonomiko-sosyal ve politiko-kiiltürel "eşitlik" iima- 
nizmasına hiç aldırmadan adı geçen bu alanlarda, Osmanlıyı ve hatta 
Cumhuriyeti kendi manyetik alanında, eşitsiz bir bağımlı halinde tutmak 
için, ve de, bunu sürdürmeyi sağlamak için, şu değerlendirmeyi yapar; 
onu zorlar: Görülüyor ki, Osmanlı ve onun sosyal kalıtçısı Cumhuriyette, 
Batıyı, Batı yapan tarihsel oluşum ve gerekli öğeler, yoktur. Onun için, 
Jeo-politik zorıınluklarla Batıya yanaşık; fakat ekonomik coğrafya gereği 
Batı ekonomisine bağımlı kalması gerekir. Hem jeo-politik durum, hem 
de ekonomik yaşam, bölgede, Batının o manyetik alanında "huzur" ister. 
Bu huzuru da, orada, "sürekli bir tartışma-siyasal iktidar savaşımı- 
çoğulculuğun bir dialekti" demek olan demokrasi getirmez. Tersine de
mokrasi, oraya, karmaşa getirir. Aranan ve kurulması Batı yararları için 
zorunlu olan bu huzuru, orada, oranın yerel ve tarihsel koşullanndan ge
len "bir üst" otoritenin; egemenliğin temel yetkilerini kendinde toplayan 
bir "tek"ci iktidann monolitik (yekpare) olarak yukarıdan gelen, "velayet- 
çi-vesayetçi-pederane" yönetim biçimi sağlar:
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İşte, Batı, once, böyle bir zalim değerlendirme içinde 12 Eylül'e -  
onun ürünü olan 82 anayasasına- onun içinde kurulmuş ve kurulacak 
olan "tek"ci, "tek"in iktidarına, sempati ile bakar. Bununla da yetinmez. 
Bu, "tek"in iktidarını kuvvetlendirmekten başka bir sonuç vermeyeceği, 
çağdaş deneyimlerle saptanmış olan "başkanı (yani o "tek"i) halka seçtir
mek"; "tek"in istencini bir sürü yersiz ve gereksiz ve tastikçi ön plebisite 
dönüşen referandumlarla payandatmak; "ülkeyi", "tek"in keyif ve sübjek
tif değerlendirmelerini geçersiz kılacak yapısal mekanizmalardan antla- 
mak gibi siyasal hukuk kurumlaşmaları önerir; "gene o 'tek'i payandala- 
yacak ekonomik yapıları" özendirir.

Batının, yukarıda gösterdiğimiz "toplumsal konumumuzun, demok
rasiye elvermeyen bir yapısallık içinde olduğu"; bu nedenle, Batı demok
rasisi peşinde İcoşmaktansa, geleneksel kuramlardan esinlenen bir "vela- 
yetçi-vesayetçi-monolitik (yani tepeden gelme yekpare) bir istenç 
"tek"liği kurmamız" önerisi, yalnız, zalim değil, aynı zamanda bilim dışı
dır.

Çünkü, tarihimizin, giderek, (hem de sürekli bir ivme ile boyuna 
kuvvetlenerek) o, geleneksel kuramlaşma-yapısallaşmanın dışında, Batılı 
ilkelerin-kuramların ışığı altında bir oluşum getirdiğini, ya bilmiyor; ya 
da görmezden geliyor.

Bu noktayı iyi anlamak için Orta Asya'nın ve çölün sosyal yapısına, 
birer satırla göz atmak gerekir. Bu yapıda "tek"in nasıl, neden doğduğu, o 
zaman, kolaylıkla anlaşılır ve böylece, demokrasiye yönelikliğimizin 
ikinci sorunu olan "siyasal sorun" da kavranılırlık kazanmış olur.

Orta Asya ve Arabistan çölünün yapısı, sürekli, çatışmalar, bunun da 
silahlı türünün ortamı olarak özetlenebilir. Orta-Asya’nın geniş uzantıla
rı, sert dağları arasında yaşam, sosyetelerin ilk dönemlerinde olduğu gibi 
"kabile-klan" örneğindedir. Sert bir doğanın da sonucu olmak üzere, üre
tim bolluğu söz konusu değildir. Bu durum, zorunlu olarak, kabileler, 
klanlar arasında silahlı çatışmayı getirir. Bu silahlı çatışma iki yönlüdür. 
Birisi, kendine özgü uygarlığı içinde, Çin'in üretimlerine doğru akan bir 
"dışa yönelik" çatışma, bir de, bu çatışmayı da geliştirmek için gereken iç 
birliğine ve "içte büyümeye yönelik" çatışma. Nitekim, bu birleşme, bir- 
leşerek büyümenin gelişmesi sayesinde, kabilelerin bütünleşmesinden 
oluşan "kabile devleti"ne, tek hakan, tek kağan yetmemiştir; iki hakanlı 
bir yönetimsel-siyasal birimcilik doğmuştur. Fakat yaygın kitlelere "kılı
ca dayalı" buyruk yürütme olgusunun yarattığı "siyasal olgunun doğası", 
"Doğu hakanlığı-Batı hakanlığı" gibi bir ikiliğe elvermediğinden, her bi
rim, ya, kendi bağımsızlığına gitmiştir, ya da, gene, "tek kaganlık"a dö
nüşmüştür.

Her ne görünüm altında bulunursa bulunsun, ürün azlığı ve bundan 
dolayı sürekli iç ve dış çatışmalar içinde bir "kabile toplumu" ya da "ka
bile toplumlan birliği" sosyal yapısı vardır.
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"Arabistan Çölü" olgusuna gelince: Oradan da, daha koyu ve daha 
karmaşık olarak, benzer dununda bir örnek vardır; vahalarda birbirlerin
den soyutlanmış kabileler, "kabilelik sosyal yapısı", kentlerde de ilkel 
kentleşmeciliği aşamamış, bir sürü "put-tann" simge ve anlayışları dola- 
yısı ile, bütünleşmeye varamamış, gene o kabilelik sosyal yapısı...

Ve, hem vahalarda, hem de kentlerde, sürekli-huzurlu bir yaşamın 
baş etkeni olan bir "hukuksal düzen"den yoksunluk yaşamının karmaşası: 
öldürme-yağma-gasp-hırsızlık-talan-ırza saldırma-başkasının yaşam ve 
maddi varlık hakkını çiğnemelerle ulaşan bir kaos yaşamı...

Bir başka deyimle: sert-haşin-verimsiz bir doğa içinde, hırsızlıktan 
öldürmeğe ve yağmaya kadar giden zalimlikler ortamı bir sosyal karma
şa; Eski Mısır'dan gelen "çok tanrılığın" etkisi ile bir sürü "put-tann" 
simgeleri merceklerinde, bir-birinden kopuk ve bir-birine düşman gnıp- 
lann, bir-birine sert ilişkilerinden oluşan bir sosyal yapı ve onun içinde, 
kuvvete-sertliğe-hiyleye dayalı ilişkiler...

Siyasal Sorun
Hem Orta Asya'daki, hem Arabistan Çölündeki bu sosyal yapı ve 

sosyal ilişkilerden sonuçlanan bir siyasal biçim ortaya çıkmıştır: "Tekin 
otoritesi"..."Tek"in, "Tanrısal otoritesi"... Tek elden yönetme diyebilece
ğimiz bir, "Tanrısal iktidar" ve onun "Tekçi siyasal yapısı" ve ona göre, 
bir "Tekçilik felsefesi"... Ki, bu, o "tek"iıı gücünü garanti edici, bir dinci 
siyasal yapı felsefesi oluşturur.

Evet, her iki bölgedeki fakir doğa-sert iklim-üretim azlığı içindeki 
somut yaşam savaşımı; her şeyden önce, buyruk birliği, kumanda birliği 
ister. Böylece, Orta Asya'da, kabilesini, ötekiler üzerinde etkili kılmaktan 
başlayıp, onları, kendisi ile bütünleştirme-bu bütünü Çin ve başka yerle
re sürme eylemi, savaşın doğası gereği, hakanın-kaganın "tek"lik olgusu
nu ve onun da, salt otoritesini doğurmuştur. Arabistan çölünde de, "Ku- 
reyş"i derlemek toparlamak; ötekileri de, kendi manyetik gücüne bağla
mak, o kaosu yok edip yerine bir "hukuk düzeni" koymak, bu hukuk dü
zeni üzerinde oluşan birimi, bu sosyal dinamiği, Endiilüs'e-İran içine- 
Bizans kapılarına sürmek, yani bu biiyük savaş yaşamı; gene savaşın do
ğal gereği, "Emiriilmüminin"in "tek"lik olgusunu, ve onun da otorite sak
lığını yaratmıştır.

Ve bu saklık bu kez, çok kuvvetlidir, çünkü, hem dayanağı güçlü- 
dür, (Tanrı'dır), hem de başarılan önemlidir, ve kendisi lehine ağır bas
maktadır: sert-haşin-verimsiz topraklarda, hırsızlık, yağma, öldürme, öç 
öğelerine dayalı bir sosyal ilişkiler kaosunda, yeni bir yönetimsel düzen 
yaratmıştır. Toplumu, "hııkuksallığa indirgemiş"tir. İslamı, "Cihad" yo
luyla yayma siyasal gelişmesini sağlamak için, özgün bir örgütlenmeye 
ulaşmıştır: "Fıtrat-ı İslam"ı en iyi deyimleyecek ve topluma yansıtacak
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olanı, o "TEK" yapan; onun gücünü de, Tanrı istencine dayatan özgün bir 
örgütlenme. Tann'ya dayandığı için, "iktidar"ı, "Tanrısal" olduğu için, 
otoritesi, sonsuzdur. "Emir-ül Miiminin"liği salttır. Kendisine karşı geli
nemez, böyle bir karşı geliş olursa, bu, salt istenci, onun cismani varlığı 
aracılığı ile yeryüzüne yansıyan Tann'ya karşı geliştir ki, olamaz. Hatta 
ondan, kendisini "yapma yükümlülüğü" ile bağlamak üzere, bir husus 
"talep edilemez". O, "bilim-cesaret-adillik" gibi, gene "fıtrat-ı İslam" ge
reği olan ve oradan yansıyan nitelikleri dolayısı ile düşünür-bilir-takdir 
eder- ve lutuf ederek yapar; ama, kendisi vermeğe ve yapmağa zorunlu 
kılınamaz; çünkü her şey Tanrı'nındır; ve de, Tann'nın, onun aracılığı ile 
Lütûf edilen bağışıdır.

İşte, o eski kaos'u antlayıp, bir yeni "hukuksal düzen" getirmesi; bu 
düzeni, İslâm'ı yayıcı bir örgütlenme düzeyine çıkarması gibi "perfor
manslar (yapımlar) ile itibar kazanan bu "tek"in gücü geleneği, Orta As
ya'dan gelen, gene "tek"in üst düzeyi oluşturması geleneği ile birleşince, 
Osmanlının Halife-Sultan saklığına elverişli siyasal algıya ve yapıya te
mel olmuştur.

Ayrıca, o, "Tek elden; sevk-ü idare ilkesi" de, bu "tek"in sultasının 
oluşumuna katkı getirmesini sürdürmüştür. Bilindiği gibi, Osmanlı, Sel
çuk kalıtını geliştinnek "imperatifi (zonınluğu)" içindedir. Bizans'ı çö
kerterek, kalan üzerinde yaşayabilmek için, genişleme ve büyüme zonın- 
dadır. İslam'ın sahibi olarak, İslam'ı yaymak da, Osmanlının özgörevidir 
(misyonudur). Onun için, o "tek", yalnız sultan değil, "Halife Sultan"dır. 
Yani, Osmanlı, hem cismani, hem de ruhani (yani, her iki alem için) öz- 
görev sahibidir; bir yandan, çatışmalar jeopolitiği üzerindeki yaşam için 
gerekli fiziksel boyutlanmayı, dünyasal "sevk-ü idare" sultasını, öte yan
dan İslam'ın yayılmasının gereği olarak, bir "tek"in "saltlığı"nı kurup iş
letmenin sahipliği...

Ve böylece, bir açıdan (bu bir bilimsel açıdır da) Batıyı Batı yapan 
bu sosyal konum dışındahk; ve onun içinde onun doğal bir ürünü olarak 
oluşan demokratik siyasal yapı dışındahk içinde olmaktan gelen bu ko
laylıktan yararlanarak Osmanlı, Cumhuriyet dünyasında, yani onun sos
yal yapısı içinde, "tek"ci bir siyasal iktidar olgusuna elverişlilik görül
mektedir ki, Batı'nın emperyalist yiizü (cephesi), bu bilimsel gerçeği kul
lanarak, Türkiye'ye, bu demokrasinin gereksizliğini ileri sürecektir; bize 
bir üst makamın, velayetçi-vesayetçi-pederane-monolitik iktidarını; 
onun, bütün yetkileri, hukuksal ve eylemsel (fiili) olarak kendinde top
lanması demek olan totaliteryanizm kokulu, ve bu yetkileri, hiçbir sınır 
tanımadan kullanması demek olan otoriteryanizm renkli bir siyasal rejimi 
ve onun siyasal yapısını önerecektir.

Bu saptamadan sonra, şimdi, bu önerinin, anayasal gelişim tarihimi
zin, bütün dünyada, eski yüzyılların hızını aşan bir ivme ile geliştiği son 
ikiyüz yıllık aşaması önünde, nasıl zalim bir yanlış olduğuna eğilelim.
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Bunun için de, önce, reform ve devrim olgusunu, bu sürecin bir ge
nel kuralını belirterek işe başlamak gerekir. Reform, ya da devrim biçim
lerinde olsun, "değişerek yenileşme"-"başkalaşarak gclişme"-"bir 'duru
mu' bırakarak, bir başka 'durum'u oluşturma" toplumsallığın "temel slire- 
ci"dir. Uygarlık böyle kurulur-gelişir. Yoksa, sonuç, bellidir; Durağanlık 
ve bitiş... Güçlerin, araçların arasındaki, kendi içlerinde ve başkaları ile 
oluşturduğu çelişki, bir diyalekt yaratır, bundan da, durağanlık, biter; bi
tiş, sona erer, yeni inşalara varılır. Uygarlık dünyasının toplumlarında 
olan, hep budur.

Eğer Türkler, Orta-Asya, Avrupa ortalan, Karadeniz ve Akdeniz do
layları mekanlarında, "bitiş"e varmamışlarsa; bu, adı geçen coğrafyanın 
bölgesel muayyeniyetleri, tarihsel süremin türlü evrelerindeki özelliklere 
göre, yeni oluşumlara varıcı bir dinamik olmalarındandır: durağanlığı ve 
"bitiş"i red eden, ona, teslim olmayan bir dinamik...

Öyle ise, Orta Asya kagancılığı, "tek"çiliği, çöl emir-ül müminciliği 
saldığı içine, Osmanlı Halife-sultan'lığı tekçiliğinin sınırsız otoriteciliği 
içine çakılıp kalmazlar. O Osmanlı ki, daha ikiyüz yıl önce yenileşmeye 
yönelmişti. Bunu, Cumhuriyet, neden, her türlü eskimiş gelenekçiliği aşa
rak, yeni bir kurumlaşmacılığa (yani laik bir demokrasiye) ulaştırmasın?

îşte Osmanlı-Cumhuriyet, bu kökten bir değişim-yenileşim olan sü
reçte bütünleşip, önce:

—  İktidarı yeryüzüne indirmişlerdir;
—  Sonra, onu, yumuşatıp, "hukuk ile-insan haklan ile" çevirmişler

dir;

—  Daha sonra siyasal ve toplumsal yaşamı laikleştirmişlerdir; bu la
ikleşmenin sağladığı liberal felsefe genişliği üzerinde, bir toplumsal- 
siyasal çoğulculuğa varmışlardır;

—  Ve en sonunda, demokrasinin siyasal özü olan özgürlük-eşitlik- 
güvence, korkudan ve baskıdan azadelik ilkelerine dayalı demokrasinin 
kurumlannı algılamışlardır.

—  Ve bu arada uğranılan duraklamaları, sapmalan, süreci tümden 
tersine döndürücü, eski değer-kurum-felsefe ve sentez savlarına tam tes
lim olmamışlardır.

Evet, Osmanlıda, Batı'yı Batı yapan; oradaki tekçiliği ve tekin sulta
sını, çoğulculuğa ve çoğulculuğun "konsensüsü (değişikliklerden tiirlü- 
liiklerden bir birleşik rıza çıkarma olan "oydaşma") ile işleyen" özgürlü- 
ğe-eşitliğe-giivenceye-korku ve baskıdan azadeliğe dayalı demokrasiyi 
veren öğeler, özgün olarak, ilk doğal üreti olarak, olmamıştır.

Fakat, Osmanlımn köprüleri altından, yeni sular akmıştır. Bu yeni 
sulann doğurduğu Cumhuriyetin köprüleri altından da yeni sular akmak
tadır.
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Böylece, yeni koşullar, yeni "imperatifler (tarihin buyrukları)" doğ
maktadır. Yani, tarih, yeni olanaklar, çünki, yeni muayyeniyetler, yeni 
imperatifler getirmiştir.

Bunlar, önce Osmanlıya ve Osmanlı yapısına, sonra da Cumhuri- 
yet'e, onun yapısına; çağdaş demokrasi değerlerini benimsetici, onlara 
uyum sağlatıcı bir gelenek de getirmektedir. Bir başka deyimle, Osmanlı- 
Cumhuriyet, biraz yukarda gösterdiğimiz o demokrasi ilkelerini; onlara 
uyum sağlatıcı bir gelenek de getirmektedir. Bir başka deyimle, Osman- 
lı-Cum huriyet, biraz yukarda gösterdiğimiz o demokrasi ilkelerini; onla
rı yaratan değerleri; kendisinde özgün olarak bulunmamasına karşın; Ba
tının felsefesi, yaşam üslûbu, düşün yapısı ile, tarih içinde haşır-neşir ol
ma sonucu, bunları özümseme yeteneği kazanmıştır.

Böylece, önce Osmanlıda bir bölümü ile, sonra Cumhuriyette, onları 
tümüyle özümseme, kendi malı kılma olgusu doğmuştur. Bundan dolayı- 
da, Osmanlıda, Batılı yaşamın, üslûbu, kurumlan başlayabilmiştir; Cum
huriyette de, genelde, toplumsal yapıyı, özelde siyasal yapıyı laikleştire
rek onun üzerinde, "tek"in totaliterciliğine (yani bütün dünyasal ve ahret- 
sel gücün o "tek"te toplanması)- otoriterciliğine (yani, Tanrının simgesi 
olarak, denetimsiz bir güç kullanma) dayalılığı red edip, bütün sosyo- 
politik dinamiklerin konsensüsüne (birleşik rıza çıkarma oydaşmasına) 
dayalılığı ve "denetimi-sınırı" deyimleyen demokrasi kurumlan ve yaşam 
biçimi, bir yerleşme ivmesini kazanmıştır: Kimi "münkarizlik" istidatlan- 
nın geri tepmesine karşın...

DEMOKRASİNİN "LAİK" SİYASAL HUKUKUNA VE 
KURUMLAŞMASINA AÇILMA

Şimdi Osmanlıyı, bir kez daha anımsayalım: Dinsel bir yapı...
Her şeyi "uhreviyet (doğa dişilik ve ahrete bağlılık-yazgıcılık") de

nen değerler içine alış... Ve bu ortamda, kapalı bir siyasal hukuk ve Tekçi 
siyasal iktidar..

Bu Sistem İçinde Reformculuk: Fakat, özellikle, Fransız Devrimi 
ile, evrenselleşen bir çatlama ve yenileşme akımı ile de karşılaşılmıştır.

Bu, 18. yüzyıl Aydınlıklar çağının, düşünde -sosyal ve ekonomik 
ilişkilerde, devletsel, yönetimsel yapı ve ilişkilerde bir serbestlik demek 
olarak getirdiği bir liberal algı, bir liberal tutum akımıdır. Her ne kadar, 
bu akımın "ratio"sunu ören-üreten-yaşama indiren yaratıcılar Osmanlıda 
yoksa da, ve bu yüzden Osmanlı, Aydınlar Çağı ile, onun yaratıcısı olan 
1789'u, kavrayamasa da, bu felsefe ve yaşam ruhunun ürünü olan kimi 
kurumların gereğini de duymaya başlamıştır.
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Yönetimsel Islahat -  Kurumlan
Kimi aydınların "Merkezsel İktidar"a sundukları layihalar, bu gerek

sinmeyi belirtmiştir. Böylece, kimi yönetim alanlarında ve tekniklerinde 
yeni kuramlara, kapılar açılmıştır.

Burada, bunların bir dökümünü yapmayacağız, fakat, şunu belirtece
ğiz ki bunlar Halife-Sultana, somut yardımcı kuramlardır, "Meclis-i 
Vâlay-ı Ahkâm-ı Adliye, Şuray-ı Devlet ve yaşamı geliştirici Topçuluk 
dökümü ve öğretimi ile, Deniz ve Kara Mühendislikleri alanındaki ku- 
rumlar-Savaş sanatı ile Genel yönetim sanatı alanlarında uzman kadrola
ra ulaşma kuramları (Harbiye ve Mülkiye)-yasalar, yargı-Tıbbiye, Da- 
riilfunun gibi eğitim alanlarında yeni kurumlar, yeni genel ve yerel yöne
tim örgütlenmeleri-el ve atelye sanayini aşan yeni teknolojiler- 
ekonominin yeni kurumu olmuş olan bankacılık (Ziraat Bankası) v.b. gi
bi kurumlar...

Bütün bunlarda, sistemin "islamsal toplum-merkezsel kuvvet tekliği 
içindelik, sürmektedir.

Demokratik Siyasal Islahat Ve Yapılaşmağa Yönelme
Ayrıca, ilerde, bu toplumsallığı ve "Tek"liği kıracak, bir siyasal ya

pılaşma da, başlamış ve sürmüştür, ki, bunlar, "iktidarı ve Egemenliği, 
Aydınlıklar çağımn ruhu içinde bir duyumsadıktan başlayıp, klasik ve 
çağdaş demokrasinin kurumlaşmasına ulaştıran bir evrim-reform-devrim 
süreci oluştururlar, gene, kendisini bir "münkarizlik"e götürecek öğelerle 
çarpışa-çarpışa...

Bir "Uyum A hdi”
Görüyor ki, Osmanlının sosyal yapısı, dinsel bir taban üzerindedir. 

18. yüzyıl "ratio"su, onu, "semavilik"ten, "arzilik"e, yani, gökten, yeryü
züne indirememiştir. İçerde, hala, Anadolu ve Rumeli Ayanının ekono
mik üstünlüğünün güvencesini arayan ve sağlayan bir yapılanma vardır. 
Bu yapının temel güvencesi de, sağlam bir semavi iktidarın, bu ayan ile 
uyum içinde kalmasındadır "Seııed-i ittifak"le gelen. Oysaki 18. yüzyıl 
sonlarında, bu semavi iktidar zayıftır; dolayısıyla, Anadolu ve Rumeli 
Ayanının ekonomi ve kılıç üstünlüğüne dayanma istidadı içine girmiştir. 
Öyleyse, karşılıklı olarak, birbirlerini, yeniden desteklemelidirler.

İşte bir "padişaha bağlılığı" anlatan Âyan ile padişah arasında oluş
turulan "Sened-i^ ittifak" (1807) temelde gereken bu "uyum"un ahdidir 
(anlaşmasıdır). Ayan, sahip olduğu o "ekonomi-kılıç üstünlüğü" gücü 
ile, o "Semavi 'tek' in" yani Padişahın, merkezsel gücünü destekleyecek
tir. Padişahın, yani, o, semavi merkezsel tek'in, sultasına hizmet edecek,
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ona sadakat gösterecektir. Padişah da, onların, o çcvresel-yerel sultaları
na giiven verecektir: Bu yeryüzü güçlerini koruyup sürdürebilmek için 
karşılıklı, sadakat ahdi ve vaidi...

Fakat, bu basit şema; Orta Asyadan yola çıkıp, Çöl Semaviliği (Tan
rısallığı) felsefesi içinde kuvvet bularak ve gelişerek gelen "Tanrısal Salt- 
lık" geleneğinde, ilk gediği açmıştır: Felsefesinde, Tanrıdan başka yerden 
güç almayan; Tanrıdan başkanına karşı, kendi lütfü ve koruması dışında, 
hiç bir yeryüzü yükümlülüğü ile bağlı olmayan o "Semavi İktidar"ın, ar
tık, yeryüzüne inerek, bir yeryüzü gücünün desteğine gereksinimli kalı
şı.... Ve böylece, "rakipsizlik-benzersizlik-eşitsizlik" gibi Tanrısallıktan 
gelen Semavilik niteliklerinin gevşeyerek, "arzileşmesi (yeryüziileşmesi) 
sürecinin açılması... Buradan yeryüzü-laik-sınırlı-dönüşümlü iktidarına 
ulaşılacaktır.

"tanzimat Fermanı" İle Gelen: Tanzimat,
Gelişimin Bu Evresinin Önemli Bir Aşamasıdır

Sened-i ittifak, "Fıtrat-ı İslam" ile dolu, Tanrı Katına en yakınlıktan 
gelen bir gücün sahibi olan o "Haşmetlu"yu, "Sema"dan "Yeryüzüne" in
dirmişti. Ve onıı, gene de kendi kulu olan, fakat, ne de olsa, devlet basa
maklarında (Hiyerarşisinde) seçkin yönetmen yerinde olan, ayrıcalıklı 
Ayanına, bir vaid ile de olsa, bağlıyordu; bu özünde, kendisine "rakip- 
benzer-eşit, bir başka güç tanımayan, yani özünde, Tanrısal bir güç kul
lanan, dolayısı biitün güçleri-yetkileri kendinde toplayan (totalitarya- 
nızm), ve de buları, hiçbir yeryüzü yükümlülüğü ile bağlanmadan, sınır
sız olarak kullanan (otoritaryanizm) "tek"i, istencini, şimdi bir tür sınırla
ma sayılabilir. Ama buradan, çağdaş demokratik iktidarı bağlayan "İnsan 
Hakları Doktrini" ne varılamaz.

Osmanlıda, siyasal hukuklaşma aşamasına geçişi; ve bugün, çağdaş 
siyasal hukukun, en ilginç, çünkü en kuvvetli kurumu olan "İnsan Hakla
rı" ile, siyasal iktidarın sınırlanışım görmek için "Tanzimat Hat-tı Hüma
yunuma gelmek gerekir (1839).

Bu, hukuksal yapı ile, padişahın işlemidir (tasarrufudur). İki, ya da 
çok yanlı olarak "bağlamlar" kurmaz. Padişahın, tek yanlı olarak kendi 
istencini belirtmesidir. Orta Asya Hakanı ile, Arabistan Emirül Mümini
nin, o "tek"Iik istençlerinin belirme hukuksallığma uygundur.

Fakat, o "tek"in, tek yanlı olarak belirttiği bu istencin (ki, gene bir 
egemenlik şahlığının eylem ve işlemidir) özünde, bu kez şimdiye kadar 
görülmemiş bir yeni öge vardır. "İnsan Hakları" ve "İktidar Sultası"nın, 
artık, "İnsan Haklan ile bağlanması"...

Orta Asyanın anıtlarında ve tabletlerinde, İslam Hukukunda "kişi" 
ile onun, ana rahminden başlayıp, kalıtına kadar uzanan bir süreç içinde
ki, bütün "durum"ları konularındaki kurallarında, "insan lehi"nde bir sürü
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ayncalık-olanak-müsaade görebilirsiniz. Bunlar, çağımızın bir sürü si- 
vil-siyasal-ekonomik-sosyal yasalarında görülenlere de, çok yakındırlar.

Fakat, Tanzimat Fermanı içinde, bir-iki satır, hatta beş-on sözcükle 
değimlenen husus, bunlardan, özünde ayn olacak olan bir yeni olgunun 
"Batılı Çağdaş însan Haklan"nın habercisidir.

însan lehine kimi ayncalıklar-olasılıklar-müsaade ve izinler elbet
te, yeni bir şey değildir. Bunları Orta Asya ve İslam Hukuklarında da gö
rebilirsiniz. Ama bunlar, bugünkü "İnsan Haklan" değildir; "yüksek", 
"Tanrısal Makam"ın bağışlandır. Bütün bu ayncalıklan, -o lanaklan- 
müsaade ve izinleri, bir yüce makamın, müsaade ve izni olmaktan çıka- 
np, "insan" varlığının o üstün değerinden sızan" ayncalık, ya da olanak" 
kılan anlayış, yenidir: 18. Yüzyılın, Aydınlıklar Çağının doktirinleştirdiği 
bir kavramdır. Bu "însan Haklan Doktirinine göre, "insan", "istenç" ile 
donatılmış tek varlıktır. Onun, bu durumundan, "doğal olarak doğan" ay- 
ncalıklan-serbestlikleri-olanakları vardır. Bunlar, bir merkezsel "tek"in, 
hatta ulusal istencin temsilcisi nitelemi (sıfatı) ile ulus egemenliğini kul
lanan en liberal-demokratik yapılı "Devlet"in, lütuf ve atıfeti (bağışı) ola
rak doğmazlar. Bunlar, "İNSAN" olma, "İSTENCİ" ile donatılmış biricik 
varlık olma niteliğinden gelen "haletlerdir (durumlardır)".

Bundan dolayı da, işte o "insan" olma niteliğine (sıfatına) bağlı ola
rak, önceden beri vardır; doğal olarak vardır.

Bunlar, toplumda da, insanın kendisi ile birlikte vardır. Toplumun 
siyasal örgütlenmesi olan "DEVLET"e de kendini getirerek, zorlayarak, 
onu da bağlayarak, vardır.

Bu zorlama-bağlama, şöylece, iki yönlüdür: Devlet, önce, "İnsan 
Hakları alanı"nın önünü kapayan engelleri antlamak, aynı zamada, bu 
alanı geliştirecek önlemleri de almak zorundadır. Sonra da, Devlet, insan 
haklarını asla ve kat'a, bozamayacaktır; tersine, bütün eylem ve işlemleri
ni "İnsan Haklarının belirttiği sınırlar içinde yapacaktır-yani, insan hak
lan, "Devlet"in bütün eylem ve işlemlerini "SINIRLAYACAKTIR".

İşte, "Çağdaş însan Haklan Doktirini" budur.

Bu doktirinin bütün anlamı da:

—  Devletin, insan haklarını, yaratıcı-verici-bağışlayıcı- ve de, bu
nun sonucu olarak, sınırlayıcı olamamasındadır;

—  Tersine, insan haklarının, kendiliğinden, insanla beraber varol- 
masındadır;

—  Bir başka deyimle, insan haklannın, insanın, insan olma niteli
ğinden; insanın, başka hiçbir varlıkta bulunmayan bir cevher 
olan "istenc"inden gelmesindedir; böyle bir olgudan sızmasında- 
dır; bu istençten yansımasındadır;
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Bütün bunların sonucu olarak ta, İnsan Hakları Doktirinin anlamı:
—  Bu görkemli kavramın toplumu da, devleti de bağlamasındadır, 

devletin, yasama da da içinde olmak üzere, ulusal istenci tantana
lı söyleyimlerle deneyimleyen, yani ulusal istenci deyimlediği 
ileri sürülen "YASA'İarı yapan ve "UYGULAYAN" ulusal is
tenç "TEMSİLCİ"lerinin, bütün eylem ve işlemlerini bağlama- 
sındadır.

—  Devletin, insan haklarını düzenlerken aldığı, geliştirici önlemler 
yanında, kısıcı önlemleri alırken de, onları, "ÖZLERİ"nde mutla
ka korumasındadır.

İşte "İnsan Hakları, böyle müthiş bir algıdır, böyle müthiş bir olgu
dur.

Orta Asya ve Arabistan ve dolayısı ile, Tanzimata kadar gelen Os- 
manlıda, koşullar elvermediği için, bir Aydınlıklar çağı bulunmadığı için, 
böyle bir algı, oluşamamıştır, böylece, bu çağın doktirinin niteliği özel- 
likte-içerikte-etkililikte-boyutlarda, insan haklan var olmamıştır.

Ne tuhaftır ki, bu anlamda ve bu nitelikte bir insan haklan koruması, 
Atina'da bile oluşmamıştır. Bu Kent Devletinde ve demokrasisinde bile, 
insan haklan, demokrasinin, bugünkü aşamasının içine girememiştir. 
Çünkü Atina Site demokrasisi, Site'yi, onun egemenliğini temel almıştır, 
onu, "insan"ın önüne koymuştur. Atina, sonradan, "Greko-Latin" sentezi 
içinde, Batı siyasal uygarlığının temel ilkeleri olacak felsefeler oluşturur
ken bile (örneğin, Stoisyen Felsefe içinde, insanı ve ayncalıklarını işler
ken bile, "Site Devletin Egemenliği"ni, herşeyin, ve de insanın önüne ko
yarak, insanın, devletten onun görkemli egemenliğinden resmen istene- 
bilme (talep edilebilme) gücü içinde, bi insansal ayncalık (imtiyaz) düşü
nünü öne çıkarmamıştır.

Devletten istenecek (talep edilebilecek) insan olanaklan, ayncalıkla- 
rı anlamındaki bir görüşün izlerini (gene bir başka tuhaflık olarak) Orta
çağda görürüz ve kilise hukukunun içinde görürüz.

Ama, aslında, doktirinin somutlaşmış yüzü, Aydınlıklar çağında 
oluşmuştur. Dönem, "insan" denen olgunun erdemleri ve toptan bir de
yişle "değerleri" üzerine dayalı bir "özgürlük" düşününün geliştirilmesi 
dönemidir. Toplumun temeli -yaratılan toplum içinde insanın yeri- ikisi 
karşısında, egemenliğin, egemenin irdelenmesi yapılırken, adalet, hakka
niyet ile otorite arasındaki ilişkiler, özgürlük ve hak kavramlarını gün ışı
ğına ulaştırmıştır. Toplumun oluşumu-özgürlük-eşitlik-otorite- 
egemenlik konularında yeni düşün iiretileri ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Dinci ve sivil tiranlıklar-baskılardan kaçış ve özgürlük- kendini, kendin 
olarak yönetim tutkulan, yeni toplum-yönetim-özgürlük formülasyonları 
arayışlarına yönelmiştir. Bunlar da, Atlantiğin iki yanında iki devrime 
ulaşmıştır (1776 Amerikan, 1789 Fransız Devrimleri). Onlann bildirile
rinde, sanki, Tanrısal bir esintinin, devrimcilerin algılarına fısıltısı imiş 
gibi, görkemli formüllerini bulmuştur. (Bu arada, daha 1215 Magna Car
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ta'sından yola çıkıp, tiirlü koşullar içinde, ayrı tarihlerde ortaya çıkan İn
giliz Bill'leri, gene genel özgürlük ve hak arayışı içinde olmakla birlikte, 
ayrı bir sürecin oluşumlarıdır: Taht'ın karşısında, önce soyluların hukuku
nu elde etmekten başlayan bir "İnsan Haklan" ortaya çıktı, 1295 Model 
Parlamentosu ile, halk temsilinin ağırlık kazanması ile de gelişen bir 
"Taht-Parlamento arasında 'iktidar' Savaşımı", evrim kuralı içinde gelişti 
ve türlü İnsan Haklan bildirilerini (Bili of Right'ları) meydana getirdi. 
Ayrıca, türlü iç ve dış olayların ilişi sonucu, siyasal gücü (ki, "Ingiliz 
Halkı) adına egemenliği kullanma gücü demektir) Parlamento eline tes
lim edildi. O kadar ki, "Parlamento, bir kadını erkek yapma dışında, her 
şeyi yapabilir" diyen bir güce ulaştı. Bu ne demektir? İktidar, sahip değiş
tirir, ve de güçlenir, ama 1215 Magna Carta'smdan beri, 1630'ların "Ha- 
beas Corpus"undan beri, bu arada çıkan başka Bildirilerle (Bili of 
Right"larla) insana sağlanan olanak— ayrıcalıklar-elverişlilikler-izinler 
yani "İnsan Haklan" çerçevesi insan haklan alanı içinde...)

İşte 1839 Fermanı da: Osmaıılı; Aydınlıklar Çağının oluşumu içinde 
olmadığı halde "İnsan Hakları Doktirini"nin ortaya koyduğu ruhu, bir 
miktar, İngiliz Bill'leri ile, Amerikan ve Fransız Devrimlerinin formülas- 
yonları içinde, anlamağa başlamışlığın iiriinii olarak ortaya çıkmıştır. İlk 
kez, o tek kudret olan "Halife-sııltan iktidarı"nı bağlamıştır: İlkel bir eda 
içinde, hukuksal ve siyasal yaptırımdan yoksun, ancak, metafizik bir sı
nırlama olarak...

"Can, mal ırz"ın dokunulmazlığında; uyruklar arasında ayrım göze
tilmeyeceğinden; vergi ve askerlik gibi yükümlülüklerin, bıı yeni ruh 
içinde düzenlemelere kavuştıınılmasmdan söz etmek, ne demektir? Batı
nın, uzun bir süre içinde ürettiği kavram ve kurumlan özümseme gereksi
nimini duymak demektir: daha da ilerde olarak, gene Halife-Sııltanm 
"tek" siyasal merkezliği yapılaşmasını bırakmadan da, bu yapıya dayalı 
siyasal iktidarı, Batıyı Batı yapan ögeler-değerler-kurıımlar içine almak 
demektir: ve, daha-daha da ileri giderek "tck"in Tanrısal Gücli"nü, Batı
nın, bir yer-yüzü kurumu olan" Hukuk-u Beşer (İnsan Haklan)" ile sınır
lamağa bir girişim demektir: Bir yer-yüzü teminatı olmadığı halde 
"Tek"i, yeryüzünün bu demokratik kurumu ile bağlayarak... (bu kurum, 
yani tanınmış olan haklar, İslamiyetin Emir-ül Mümininin, bağışı değil
dir. Batı doktirininiıı, insanda, o insan olmaklığından dolayı, doğal olarak 
gördüğü, insandan ayrılmasını ondan koparılmasını asla kabul etmeye
rek, insanın bir temel cevheri ve özü olarak gördüğü yer-yüzü bir kunım- 
dıır. Tanzimat Fermanının, bu kurumun işleyişini ve de teminatını, ayrıca 
düzenleyemeyişine. hatta, onu, kendi sistemi içindeliğine sadık kalarak, 
bıına uymayanların "Tanrının lanetine uğraması" gibi, semavi bir garanti
ye bağlamaktan ötesine, gidemediğine bakmayın. Fermanda sözü edilen 
kurum, "Batılı bir Kurum"dur; düşünülmesi ile, o beş sözcük içindeki 
formülleştirilmesi ile, ulusal egemenliği bile sınırlayıcı bir güç olarak, si
yasal yapının içine oturtulması ile, ve bu yapının, egemen bir kurumu kı
lınması ile, Batılı bir kurum.
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Böylece Tanzimat Fermanı; dinsel bir sosyal örgü; onun içinde, se
mavi kaynaklı bir iktidar olgusu; ve bunun da şahlığını veren bir yukar
dan aşağı monolitik şema içinde yaşanan bir ortamda; giderek bunlardan 
çıkmağa yönelik Batılı bir siyasal yapılaşmanın ikinci aşaması olmuştur. 
Birinci aşama, iktidarın gökten yere inmişliğini deyimlerken, bu ikinci 
aşamada, iktidarın gene bir yeryüzü kurumu ile, saklığından soyutlanmış- 
lığını deyimler.

Ve, gene, çok önemli olmak üzere, 1839 Tanzimat Fermanı, kendi
sinden sonra, ve daha radikal olarak, bir siyasal yapılaşma reformu döne
mi olacak bir aşamaya, ortam oluşturmanın ruhu olmuştur.

”meşrtıtiyet”lerle Gelen
Gerçekten, Tanzimatın üstünden, daha 40 yıl bile geçmeden, mutlaka 

bu Fermanın hazırladığı bir siyasal reform ortamı içinde, Osmanlı Aydın
ları (Genç Osmanlıliır), bu kez, siyasal yapılaşma alanında, kökten bir yer
leşmeğe (artık "reform" olmayı aşan, bir "DEVRİM" niteliğini kazanan bir 
değişime) ulaştılar; Halife-Sultanın, teokratik şahlığından; dinsel temel ve 
ruh yerinde kalmakla birlikte, Meşrutiyet Anayasallığına geçtiler. Bir baş
ka deyimle, kimi ilk Batılı yönetim kurumlaşmalarına karşın, iktidarın- 
egemenliğin sahipliğinde ve kullanılmasında "Tek"in "Tekeli" sistemin
den; bu sahiplik ve kullanıma, bir "Halk Temsili"nin "ortaklığı"nı getiren 
bir siyasal liberalleşme sistemine geçtiler. Bu, devletin yapısında- 
Şemasmda temelden "devrimsel" bir gelişme idi. Dikkate değer ki, Mec
lisli bir "Devlet yapılanması" alanında, algılanan ve uygulanan bu "kökten 
değişim" olgusu: o kadar ince bir gereksinmenin gerçekleşmesi olmuştur 
ki: ama hukuk ve hukuksal eylem olarak, hiç bir oluşum toptan, silmeğe 
kalkamamıştır. Abdiilhamit, onu, kısa bir uygulamadan sonra, "Bilinçli 
"Mutlakiyetçilik"ine (Saltıcılığma)" karşın bu "Meclisli (yani 'Halk Katılı
mını') Devlet Yapılaşması"nı hukuksal olarak kaldıramamıştır: onu, her 
yıl ki Devlet Salnamesinde zikretmek, yinelemek zorunda kalmıştır.

İttihat ve Terakki reformcuları, Meclisli Devlet yapılanmasının ge
reklerine, hatta silahla "adem-i riayet (uymazlık)" bile gösterdikleri halde 
onun özüne hiç dokıınmamışlardır; onun hukuksallığını-meşruluğunu 
yadsıyıp, "Meclisli Devlet yapısı" yerine, hukuken bir yeni "Saldık 'Tek
liği getirmemişlerdir, ona ancak, yerel zamansal devrimsel koşullar ve 
konjonktürler içinde bir silahlı politika uygulamışlardır. (Daha ileri gidip 
"üçlü oligarşilerini) kurmuşlardır. Fakat, zaman gelince buradan bir 
"Tekci"liğe yapısal olarak, gitme söz konusu edilemezdi. Çünkü, bu 
"Meclisli Devlet yapılaşmasını işletmeğe, sultanı, bir ayaklanma ile, on
lar zorlamışlardı)

1919 Devrimcilerinin Birinci Grubu ve ondan doğan örgütlenmiş si- 
yal kurum (C.H.P.) " uzunca bir süre parti Tekçiliği" ve çok büyük ve yo
ğun bir "Önder Karizmacılığı" dönemini, "Tekin Anayasal Egemei}liği"ni
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yapısallığa kavuşturma için kullanmamıştır; tersine, ilerde göreceğimiz 
üzere, egemenliğin sahipliği ve siyasal iktidar olarak kullanım alanlarını, 
çoğulcu bir siyasal yaşamın gereklerine elverişliği sağlama devrimciliği 
için kullanmıştır. Meşrutiyetin "Meclisli Siyasal yapı" geleneğini, bu 
kez, Cumhuriyetin Meclisi olarak, geliştirmişlerdir.

Ondan sonra, böylece kurulmuş olan, çoğulcu siyasal yaşam kurum
lan içinde, "demokrasileşme özgörevini (Misyonunu) tam olarak gerçek
leştirmenin ilk eylemi olan 1950 devinimi; uygulamada (pradkde) gene, 
"tekcilik"in, tekin sultası"nın bir uygulayıcılığına düşmüş ise de, "poli- 
ko-kiiltiirel gelenekçilik devinimlerine kapılmışsa da; siyasal hukukça da 
bir "Tekçilik versiyonu" kurmağa kalkmamıştır, çünkü, gene, tarihin ger
çekten "Meclisli Siyasal yapı" geleneği vardı ortada, ve bundan sıynlanı- 
lamazdı.

Ondan sonra gelen 27 Mayıs'ın anlamı, 1950 devrimcilerinden çok 
daha yoğun ve boyutlu olan "demokrasileşmeciliğe ivme (hız) verme öz
görevini kurmada toplanıyordu. Onlar da bir silahlı darbe ile, ele geçir
dikleri egemenliği, bu kez, bir "cunta tekçiliğinin saklığına" göre, kurum- 
sallaştırmacılığa gitmediler, çünkü ta, Meşrutiyetten beri gelen o köklü, 
aynı, "Meclisli Siyasal Yapı" geleneği, artık, bir "Tarihsel zorunluluk" 
kazanmıştı; ona karşı gelmek, nehri tersine akıtmak olurdu. 27 Mayıs, 
kendisi bir askersel kalkışma olduğu halde, bunu değil, tersini; "Meclisli 
siyasal yapı"yı çağdaş demokratik amaç ve mekanizmalarla, ve de, ruhla 
kurumlaştırmayı geliştirdi.

Meşrutiyetlerden gelerek; 1919 Kuvay-ı Milliye ruhu ile dolu Ana
dolu Devrimcilerinden geçerek, ulaşılan bu Meclis ekseni üzerinde bir 
Demokratik yapılaşma; 27 Mayıs'ın getirdiği enstrümanlara (araç ve me
kanizmalara) karşın, önce, gerçek parlamentarizmi, ve onun içinde ulusal 
istencin gerçekleşmesi sürecini yanlış yorumlayan iktidarlarca zayıflatıl
mıştır, gene o "tek"in, ulusal istenç yerine geçme saklığı akımı bir ivme 
kazanmıştır. Sonra da, o, baş taraflarda anlattığımız sav ortaya çıkmıştır 
"Türkiye'ye, demokrasinin şemalan-araçlan-mekanizmalan-kurumları, 
iyi gelmez; ve bunlar Türkiye'ye yakışmaz. Bunlar, Türkiye'nin tarihin
den çıkan sosyal yapısına zıttırlar, o yüzden, bu tartışma-özgürliik içinde 
konsensüs arama-üst düzeyde bir sosyal gelişime ulaşarak, yeni ekono
mik ve sosyal istemlerde bulunma rejimi olan Batı Örneği bir sistem (de
mokrasi) Türkiye'ye anarşi, kaos, huzursuzluk getirir. Türkiye'ye, O rta- 
Asya'dan alıp, îslamiyetin siyasal yapısı ve felsefesi içinde güçlenmiş bu
lunan 'Hakan-Emirül Müminin— Halife Sultan tekliği' içinde yerleşmiş 
bir 'velayet, vesayet, yukardan pederane nezaret' sistemi gerekir. Bunu, 
eski "tek"leri yeniden ihya olarak anlamamak, ama, bunları yapmalı. Bir 
yeni merkezi örgütlenme içinde (bir Devlet Partisi ekseni üzerinde) bol 
gelen özgürlükleri kısarak; siyasaya katkı getirecek 'demokratik kuram
larm ış)' denen kurumlan politikadan soyutlayarak; insanı, aileyi, sosyal 
katmanı da dinsel-geleneksel değerlerle koşullandırarak; onlan özgür-
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liik-eşitlik-güvence-sosyal ve ekonomik istemler için politika yapma sü
recine katılmaktan arıtlayarak, gene "Seçim Biçimselliği" içinde, onları, 
o Devlet partisinin velayeti-vesayeti-pederane nezareti altına almanın si
yasallığını getirmeli."

İşte, böyle söylediler. Türkiye'nin dostları ve onların dostlan!..
İşte, böylece 61 Anayasasının döneminde, Türkiye'de, Türkiye'yi 

Batı kapitalizmi ile eşit ve birbirlerini destekleyici anlamda değil, tersine, 
küçük ve ancak gelişme yönünde olan yerli ekonomiyi, kendisine uydu 
kılma anlamında bir bütünleşmeğe iten dış etkenler ile, gelenekçi- 
ahretçi-yazgıcı-durağancı (statik) güçler bütünleşmesi hız kazandı. Bun
lar sosyal ve demokratik gelişimin, 61 Anayasası sayesinde kazandığı iv
meden ürkmeye koşullandırılmış kimi güvenlik güçlerinin devinimleri 
ile, demokratikmiş gibi renklendirilen; Atatürk Devrimciliğini ve geliş- 
meciliğini "ihya" ve ona dönüşmüş gibi ideolojileştirilen bir çığır açtılar.

Bu çığınn iki darbesinin her biri de (12 Mart, 12 Eyliil'ler) Meşruti
yetlerin) kalıcı olan, Kuvay-ı Milliye'cilerle beraber, gerçek formülas- 
yonlarını bulan gelenek önünde, akamete uğradı. Bu gelenek, iktidarın 
sahipliğinde ve kullanımında, bir oligarşinin, ya da tek'in sultasının hu
kuksal yapısına müsaade etmediği, çünkü, ivmesine, Meşnıtiyet Devrim
cileri (Genç OsmanlIlar) ile başlayan "Meclisli Siyasal Yapı" biçimi, ve 
onu her şeyin "yapıcısı (âmili)" kılma demokratik felsefesi çok kuvvetli 
bir gerçek idi. Onun bu yerleşmişliğinden dolayı, 12 Mart, kendisine do
kunamadı bile, (Fakat, ne acıdır ki, "sosyal gelişme"yi "ekonomik geliş
me" önünde durdurup, ondan, dengeyi bozacak ve temelleri 61 Anayasa
sında olan-istemlerde bulunmasını önlemek gerekçesi ile bir dizi "de
mokratik özgürlük kıırumlan"nın işlerlikten alıkonulması, askersel dina
miğin 12 Mart ile aldığı cuntacı versiyonu tarafından, bu Meclise yaptır- 
tılmıştır). 12 Eylül, bu deneyimini geliştirerek, "Meclisli Siyasal Yapı"yı 
onun demokratik felsefe ve uygulamada doğal kurumlan olan "Siyasal 
Partiler"i de, "ilga" etmiştir; ve bu boşluğu, önce kendisi doldurmuşftır; 
yerine de, "Sivil Giyinimli" bir otoriter seçeneği (alternatifi) koymak iste
miş, ama koyamamıştır. Fakat, 12 Eylül, siyasal arenayı, demokrasinin 
gerçek dinamiklerinden öyle yoksun kılmış; var olanları da, öyle dar ve 
anti-demokratik bir hukuksal siyasal-yapıya mahkûm etmiştir ki, kendi 
versiyonunu getiremediği boşluğu, bıı kez, gene tam kendisinin istediği, 
gelenekçi-demokratik gelişme karşıcısı-sosyal gelişim engelcisi-anti- 
liberal bir felsefe ile'(o sentezcilik felsefesi!... ile) "açık toplum" zıtcısı- 
Doğulu "doğm"acılığı içinde bir "ticaretçi" olan bir yapaylık doldurmuş
tur.

Bu yapaylık, sanki tarihin gerçekleri yokmuş gibi, bir garip denkle
mi ilk uygulamış olan D.P.-Adalet Partileri eksenini tam geliştirerek uy
gulamağa sokmuştur. (Bu denklem, "Demokraside bir seçimden öteki se
çime kadar, Çoğunluk yönetir, azınlık, muhalefet eder kaziyesinden" ha- 
raket eder. Sonra da, güya, parlamenter sistemde, "en dinamik öge bir
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başbakanın sevk ve yönetiminde bir, kabine-hükiimettir; ve onun başı 
olan başbakan da, kendi partisinden çıkardığı bu hiikümete-onun aracılı
ğı ve de parti disiplini yolu ile meclis çoğunluğuna-onun aracılığı ile de 
meclisin kendisine-onun da aracılığı ile ülkeye ve politikaya sahip ve 
egemendir" diyen kaziyeye sarılır. Böylece "ulus ve ülke=hükümet; hii- 
kümet=başbakan" denklemini kurar. Bundan da, eşitler birbirine eşit ol
duğundan başbakan=ulus, sonucu çıkar. Binaenaleyh, başbakanın istenci 
eşittir, ulusun istenci. Demek ki, ulusal istenç, seçimi kazanmış, meclis 
çoğunluğunu oluşturmuş, hükümetini kurarak başına geçmiş olan başba
kanın istencinde "teselli ve temerküz eder (belirir ve merkezleşir). Öyle 
ise, meclis çoğunluğunun dolayısı ile meclisin sahibi olarak, ve ulusal is
tencin belirticisi, yansıtıcısı olarak, -ve  de demokrasi içinde kalmışlığa 
uymuş olarak- bir seçimden ötekine kadar başbakan yönetir. Kimse ona 
karışamaz. Hükümetini; onun, ve parti disiplininin aracılığı ile, meclis 
çoğunluğunu; bu çoğunluk eli ile meclisin kendisini bu dönem içinde yö
netmek; ve böylece politikayı" oluşturmak, yaratmak, uygulamaya sok
mak" süreci, işte bu yasal dönem içinde, başbakanın sahipliği- egemenli
ği altındadır) der, bu denklem.

İşte, 12 Eylül'ün siyasal arenayı, demokrasiden antlaması sonucu or
taya çıkan, o siyasal dinamik, "demokraside, 'çoğunluk yönetir, kaziye
sinden yola çıkarak ve parlamentarizmin, hükümeti ve başbakanı getirdi
ği yerden, bir tür kuram çıkararak; meclisin de, ulusun da ülkenin de 
"tek"i olmanın hukukunu böylece, yaratmıştır.

Ve böylece de, 12 Eylül'ün "tek"liğini; şimdi, ulusal egemenliği bile, 
kendi bireysel istenci ile eşitliyen gene tekçi bir siyasal uygulama (pratik) 
almıştır.

Fakat, demokrasi aleyhindeki bu dramatik olumsuz oluşun içinde bi
le yitmeyen (ve 1876 Meşrutiyeti ile gelmiş olan) bir geleneği vurgula
mak gerekir: Meclisli Siyasal Yapılaşma, ve her şeyi, Meclisli Siyasal 
Yapı içinde çözme tutkusu...

"Hamit İstibdadı"nın -tarihimiz boyunca gördüğümüz türlü oligarşi
lerin "Baskı yönetimleri"nin, bile yok edemediği- ve demokrasimizin en 
sağlam dayanağı, koruganı olan bir algı...

Meşrutiyet(lerimizin) anlamı, bu tutkunun kurumlaşması devrimi ol
muştur. 113 yıl önce, buradan yola çıkan gelişim; Türkiye'ye, hem siya
sal hukuk, hem de uygulama (pratik) olarak "birbirlerinden ayrı ekono- 
mik-sosyal-kiiltürel-siyasal önlem ve beklentilerle dolu dinamiklerin 
konsensüs-, ve "insanı-toplumu" buna ulaştıran bir "açık toplum" algısı 
ve yaşam biçimi olan demokrasiye-kemaliyle (tümüyle) ulaştırmaz mı?

Siyasal hukuk ve siyasal olgu dünyamıza, Meşrutiyet(lerle) geleni 
araştırırken bir başka açıyı da görmek zorunda kalırız. Bu, Meşrutiyetle, 
yalnız bir "meclisli Siyasal Yapı"nın geldiğini değil, onun da "Parlamen- 
tarizm" denen örneğinin geldiğini görmek zorunda olduğumuzdur.
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Meşrutiyet, önce, kimi sırf yönetimsel organlılığı aşarak, içinde si
yasal olarak halkın temsil edildiği bir "Meclisin" kurulmasıdır; sonra 
onun da, olabildiği kadar "Parlamentarizm" biçimindelikten esinlenerek 
organlaşmasıdır: Meclisle, Padişahın sultası, uyumlaştınlacaktır, siyasal 
iktidar alanına, halk temsili de katılacaktır. Parlamentarizm ile gelen ikti
dar alanında kurulacak yeni enstrümanlar (organlar) arasında, uyum, iş- 
birliği-eşgiidüm sağlanması aranacaktır (Yineleyelim, bu ikisi de, Meşru
tiyetle, parlamenter demokrasimizin, böylece başlamış olduğu gerçeğini 
görmemezlik etmemize olanak vermez). İlerde, siyasal hukuk değişiklik
lerinin en yüksek ivmesi ile ulaşılan "Siyasal Devrim"i anlatırken, bu 
parlamentarizm geleneğinin neden ibaret olduğuna anayasal açıdan daha 
yakından bakarken, parlamentarizme gene döneceğiz.

Burada "Parlamentarizm", Türkiye'nin, "Siyasal Devrim"nin yönel
diği, ve de, bu siyasal yapılaşma konusunda vardığı bir sonsal ("final", 
enson varılan, varılacak olan) aşamadır. Siyasal alanda o "Çağdaşlaşma" 
parlamentarizme ulaşmadadır.

Buna ulaşılmıştır da: 1876 Meşrutiyetinin kurduğu devlet yapısı, par
lamenter şema içindedir. 1876 Devrimcileri olan "Genç Osmanlılar"ın bu 
konuda, esinlenecekleri (ve de esinlendikleri) (ve de bildikleri) "İngiliz 
Siyasal Özgürlükleri" "İngiliz Siyasal Liberalizmi"-"Fransız Devrimi" bu 
devrimin, Avrupadaki saklıklara getirdiği, yaydığı "yenileşmecilik" gibi 
akımlar kuramlardır; bunların sonucu olarak, Avrapayı, devletin biçimi 
ne olursa olsun bir Parlamenter Siyasal Yapı" örneğinin kaplamasıdır.

1876 Devrimcilerinin, işte bundan esinlenmeleri çok doğaldır; eşya
nın doğasına çok uygundur; bundan başkası, eşyanın doğasına aykırı dü
şer. 1876 Genç Osmanlılann "düşünsel besin"i, o zamanki çağdaşlaşma
nın yeri olan Avrapalı kaynaktan geliyorsa islamsallığın ötesinden başka 
şeyler gelecekse, bu ancak, İngiliz Evrimleri, Fransız Devrimi ürünü ola
bilir. Bu kaynak da siyasal yapılaşma alanında, ancak "parlamentarizm"i 
getirirdi.

Bu sistemi, hem kafalarda, hem siyasal "şe"niyet (realite-gerçek)"ler 
alanında, egemen olan "Hakan-Emir-ül Müminin-hanedan-ı Al-i Os- 
man"nın devlet, otorite tekliği geleneğini, elbette yumuşatırdı. Bunlara 
bir de hırslarının yeniliklerden ürkmesinin ve de Hanedan içre iktidar re
kabetlerinden gelen korkularının altında oluşan Abdülhamit etmeni (fak
törü) katılınca, bu yumuşama, sistemi, özünde bir takım "başkalaştır- 
m a'lara uğratabilirdi. Nitekim, uğratmıştır da... Parlamentarizm, daha 
1875'lerde artık "yansız-soramsuz-yetkisiz" bir devlet başkanlığı kurar
ken, Osmanlı Parlamentarizmi hala kendini "Devlet" olmayı sürdüren, o 
yüzden, sorumsuz, ama, çok, çok yetkili olan bir devlet başkanlığından 
başkasını kuramamıştır. Yalnız, ne var ki; 1876 Anayasası, parlamenta
rizmi ile, devletin, tek sahipliği görüşü ötesinde, bir enstürümanlar (öge- 
ler-organlar) dengesi olduğu gerçeğini getirmiştir. Netekim, bu gerçeği 
işleyerek, anayasal açıdan (hele siyasa üretmede) o yetkisiz Devlet Baş
kanlığına kolayca geçebilmiştir. Hemen, Abdülhamit'ten sonraki Mehmet
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Reşat'ı adeta teslim alan 1908 Kalkışmacıları ile... Yani, "tek"e karşı si
yasal enstrümanlar arasında "eşgüdüm-işbirliği-uyum"u veren, böylece, 
hiç bir organın, hukuken "tek" birliğine olanak vermeyen (Parlamenter 
Rejim); yüz on üç yıldır süren "yenileşme sorunları"na karşın batılı özde 
bir devrim olan 1876’nın ürünü olarak "siyaseten (siyasal olarak ta) Batı
lılaşma" tarihimize kesin bir, "belirtken (determinant)" olarak da girmiş
tir. Eğer, Avrııpalı Batı, İngiliz Özgürlüklerini ve siyasal liberalizmini 
unutmayacaksa; bunların vardığı parlamentarizmini bırakmayacaksa; 
Fransız Devriminin "ulusal egemenlik, bunun, toplumun (ulusun) moral 
kişiliğine ait oluşunu ulusun da egemenliğini kullanırken, halk temsili 
olan meclis (parlamento) ekseninde bir siyasal yapılaşmaya vardığını 
unutmayacaksa; bu Avrupalı Batının jeo-politik manyetiğinin içinde olan 
Türkiye de "siyaseten batılaşma" tarihinin iiriinü-verisi olan kendi parla
mentarizmini bırakamaz. Çünkü, adı geçen olgular ve siyasal değerler 
Batıyı, bu siyasal yapılaşmağa götürürken, önce Osmanlımn, sonra Cum
huriyetin de bu "Yapısal Batılılaşma"sının da belirtkeni olmuştur. 
"Tek"in sultasına karşı, Meclisli ama parlamenter sistem içinde M eclisli- 
bir siyasal yapı, "siyasal yapılaşma tarihi"mizin bir "emperatif'i (buyru
ğudur; çünkü bunun dışı bir sistem; geniş yüzölçümii-nüfus çokluğu- 
zengin sosyal mazisi gibi nedenlerle, örneğin, seçimden gelmiş "Baş- 
kan"ların "teknik sultası"na istidat getirir.

1876, Meşrutiyetten başkasını yapamazdı. O andaki konjonktür do- 
layısı ile, kendini, "Padişah M erkezliğinden kurtarmamışsa da Aydınlık
lar Çağından gelen .siyasal Felsefe ile, İngiliz özgürlükleri ve Siyasal Ya
pılaşma sisteminden gelen somutlukların itiş gücü ile, bugüne göre ilkel ’ 
de olsa, bir parlamentarizini de kurabilmiştir. Siyasal kurumlaşma tarihi
miz de, onu, 1961'e getirmiştir: Sorunlarını, gene, kendi içinde çözme is
tidadı ile dolu olarak...

OSM ANLI-İSLAM  SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ:
LAİK BİR SİYASAL DEVRİM HUKUKU DÖNEMİ

İşte bu istidattır ki, bir Meclis Hiikümeti-bir yarı Parlamentarizmden 
geçerek, siyasal yapılaşma sürecimizi, 1876'nın doğal sonucu olarak, par
lamenter şema içine oturtmuştur; ondaki "tek"in sultası sporadikleriııi de 
arıtlamaek istidadı ile...

Orta Asyalı-İslam-Osmanlı gelenekselliğinin getirdiği, "her yönden 
’Kapalı Toplum1 ve onun ’Devlet'i" Batılı Çağdaşlaşmanın karşısında, ge
rilemeğe başlayınca, bir derlenip toparlanma gereksinmesi belirmişti.

Osmanlı, çok ırklı-çok dinli bir sosyal örgü içinde, özünü, metafizik 
kaynaktan alan, giderek de uhreviliğe sığınan bir dııragan felsefe kapalılı
ğı içinde idi. Buradan çıkıp, "bilimsel ’akıl'a" açılamıyordu. Doğal bir so
nuç olarak da, tarımsallık merceğindeki bir ekonomiyi aşıp, buharın, sa
nayie vurulmasından doğan bir verimlilik ekonomisine ulaşamıyordu. Bu 
verimliliğin getirdiği, açık denizlere açılmanın kolaylaştırdığı zenginlik 
içinde burjuva özgürlükleri -a lt sosyal katmanların güvenceleri düzeyine
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varamıyordu. Böylece, siyasal örgütlenme çatısı da, merkezsel "tek"cilik 
kapalılığını kırıp, parlamentolarla beliren halk desteğine, yargı katlarında 
gerçekleşen yargısal garantiye açılamıyordu. Ateşli silahlar tekniği ile 
vurucu gücü artan: o yeni stratejiler ve taktiklerle, karşısındakileri, saf dı
şı edicilik niteliği çoğalan bir askerselliğe erişemiyordu.

Batı, kendisi için, çok şey getiriyordu; fakat Osmanlı da onun dışın- 
dalığını atlayıp. Batı verilerine kanlamıyordu.

Batıda ne vardı ki, Osmanlı, ona, katkı getirmek şöyle dursun ulaşa- 
mayordu bile... Bunu, bir tümcede işaret etme olanağı vardır: Batı'da, din- 
selliği aşıp, "Us (akıl)" ve onun yeni "yaratılar üretme Gücü" denen bir 
eksene dayalı bir çağdaşlaşma vardır.

Bu çağdaşlaşma içinde; Fransız ihtilalinin cumhuriyetçiliğine karşı 
gelen "Siyasal Merkezcilik Monarşileri" içinde olunsa bile; İngiliz Öz- 
giirliikleri—Aydınlıklar Çağının "İnsan"ı değerlendiren felsefelerinden ge
len bir ümanizma ile, iktidarda bir rasyonelleşme bir liberalleşme üslubu 
ve uygulama egemen olmaktaydı.

Ayrıca, bıı çağdaşlaşma kentleşerek feodalite kapalı toplumunu aşan 
buharın sanayie vurulması ile verimi artan -o  denizlere açılarak da, geli
şen bir ekonomi yaratmıştır. Bu ekonomi içinde de, gene us yoluyla, ateş
li silahlarını savaş stratejilerini ve taktiklerini geliştirmekten gelen maddi 
güç yoğunlaşması olmuştu.

Böylece, batı, içerde, ekonomik verimliliğin kapitalizm versiyonu
nun olanakları ve sunulan içinde, bir, "ratio" bir ümanizm bir iktidar yu
muşaması üslubuyla dolu "Açık Toplum" yaşam biçimine ulaşmış olu
yordu. Ve bu süreç, yani bu Batı olgusu, Osmanlının içindeki o türlü ırk
lara, dinlere, dillere İçendi uluşçuluklarını güdüp gerçekleştirme ülküsünü 
de getirmişti. Osmanlının, hala temelde, ahretçi-yazgıcı metafizikçiliğin- 
den gelen "kapalı toplum" durağanlığı içinde bulunması ve onların gene 
bir "Batı Ratio"su ürünü olan bu ulusçuluklarını gütmede ve gerçekleştir
mede onlar yararına bir elverişlilik olııştunıyordu.

Bu, Batının kendi çağdaşlaşması "ve onun getirdiği batı ulusçuluğu 
ve liberalliği karşısında, diişüncede-yaşam üslııbunda-ekonomik-siyasal 
yapılaşmasında kendi durağanlığına sarılıp kalma, Osmanlıyı, büyük zor
luklar içine sokmasını sürdürüyordu. Onun için bu yenileşmecilik kapısı 
açılmalıydı.

Batı, kendi yeniden uyanışını (Rönesansını) kendi aydınlanımını 
(XVIII. yüzyıl Aydınlıklan Çağını) kendi burk'laşma kentleşme ve burju
va liberalleşmeciliğini, kendi Fizyokratlaşma ekonomisini kurup zengin- 
leşmeci ve özgür düşün dünyasını kurarken, Osmanlı da, bu yapılaşma
nın özüne ve bu özden sosyal bir zorunluluk olarak gelen özgünlüklere 
inmeden kendi islahatçlığına başlamıştır; sivil ve askersel yönetim alan
larında, eğitim -  adalet -  mülkiyet -  ticaret -  maliye -  teknoloji -  
ekonomi planstron boyıınbağlı jaket ataylı alafrangalıklar alanlarında 
gördüğümüz yeniliklere yönelmiştir.
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Siyasal gücünde ona toplayıcı-yaratıcı bir dinamizm verecek bir fel
sefenin "ratio"su da aranıyordu. İktidar, yeryüzü güçleriyle olan ittifakı 
ile, hem bağlanıyor, hem kuvvetlendiriliyordu (1807 Senet-i İttifak'ı); in
san haklarıyla liberalleştiriliyordu, (1839 Fermanı); halk temsilinin ortak
lığı ile, bir demokratik yapısallığa açıldırılıyordu (1876 Meşrutiyeti).

Öbür yandan, Rönesansm, Aydınlıklar Çağının düşün zenginliklerin
den temelde yoksunluğu dolayısıyla, İngiliz Özgürlüklerinin Fransız 
Devriminin siyasal liberalliğinin özüne varıp, bunu özümsemekten gelen 
demokratikleşme kuramlarını da geliştiremiyor ise de, Fransız Devrimi
nin yaydığı "uluslaşma" ülküsünün, kendisi için ters olan bir etkisine açık 
kalıyordu: Osmanlı içindeki türlü ırk-dil ve dinlerin Osmanlıya, kendi 
"ulusluluk gerçeği"ni zorlamasına açık kalma...

Buna önlem almak için Osmanlı entelliyajensiya'sı, hem birbiri kar
şısında, hem birbiri içinde "Osmanlılaşma-islamlaşma-Türkleşme siya
sal felsefelerini üretiyordu. Bunları, bir "muasırlaşma" (Çağdaşlaşma) 
yüce ülküsü içinde eritme çabaları gösteriyordu.

Fakat, temelde toplumdaki karmaşık kozmopolit yapı, egemen din
sel yaşamı öne alan felsefe içinde bu çağdaşlaşmanın "ratio"sunu bulmak 
pek zordu; bu "ratio"yu, toplumun bütün katmanlarına devletin bütün or- 
ganizmine; yaşamın bütün sosyal kurumlaşmalarına sindirme, onlarca 
özümsenmesini sağlama yolları açık değildi.

Fransız Devriminin yaydığı üzere bir uluslaşma, çok ayrı dilli—çok 
ayrı ırklı-ayrı dinli mozayiğin bütün bu öğelerini kapsayan bir bütünleş
me sağlayamıyordu. Tersine, mozayiğin o çeşitli öğelerinde, "kendileri
nin ötekilerden ayrı uluslaşması" eğilimini ve sürecini hızlandırıyordu. 
Böylece, "Hanedan-ı Al-i Osman" merceğindeki yapı, "inkıraz"a inecek
ti, inmişti de...

Mozayik, Osmanlıda tersine (ama, tarihsel olarak "ratio"suna uygun 
olarak) bir uluslaşma akımı ile, çözülme istidadı içine girince, onu, bu 
kez, din ekseni üzerinde sürdürme de, çağdaş bir süreç olma gücü göste
remezdi. Dilde ve ırkta "başkalık" içinde olduğu duyulmaya başlayınca; 
ve bu başkalığı dürten Avrupa konjonktürleri oluştukça (sınaileşmiş- 
ticaretleşmiş-gelişmiş AvrupalIların,emperyalizmcilikleri oluştukça) din 
bağınmda, bu yeni dinamizm karşısında gücü sönüyordu; çünkü, özellik
le o dinamizm tarafından kullanılıyordu.

İslam felsefesine, onun, bütünleştiriciliği özüne dayalı olan ülke, 
gerçekleşebilirliğiııi yitirince, bu kez, Türkçülük ilkesine sanlındı.

(Bunlar, kronolojik bir sıra ile "Osmanlınm kurtulması Sahnesi"ne 
çıkıp inmiyorlardı; birbirleri içinde, birbirleri ile dayanışmalı -kim i za
man birbirlerine güvenmeyici- olarak tarih sahnesinde varoluyorlardı. 
Aralarında, bir ittfaklaşma da arıyorlardı. Böyle idi ise de, her biri, kendi
ne özgü, açık renkleri ile, ayrımlı ideolojiler idi.)

Türkçülük, hem Fransız Devriminin Avrupa'ya yaydığı bir iç bütün
leşme öğesi olarak; içerde bir milliyetçilik anlamını içeriyordu. (Böylece,
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giderek, Osmanlı üzerinde gelişmeğe inmiş olan emparyalizm önünde bir 
kçruyucu kalkan işlevini görüyordu); hem de, ırkçı rengi ile, vaktile, Or- 
ta-Asya'dan Anadolu'ya sarkmış ve orada yerleşmiş olan dalgayı, bu kez, 
tersine doğru yönelterek, Oral'ların arkasına doğru yaymak istiyordu. 
"Kızıl Elma" "aslını kazanma" olarak, bu idi.

Osmanlılaşma, Balkanlarda; İslamlaşma, doğduğu çöl ve vahalarda, 
Hristiyan emperyalizminin desteği ile tarihin gölgelerine çekilirken, 
Türkçülük de, Sarıkamış ormanlarında kırılıp; Düşembe önlerinde şehit 
olmuştu.

Böylece, Osmanlı varlığını ve devletini koruma-sürdiirme- 
çağdaşlaşma alanında geliştirme eğilim ve devinimlerinin hiç birisi, (ve 
de bunları, birbirleriyle uyumlaştırma), sonuç veren bir girişim düzeyine 
erişememiş oluyordu.

Tarihin verileri önünde, Osmanlılık, tutunamazdı; yeni imparator
luklar, kurulma-siirme-gelişme süreçlerini, ekonomik-teknolojik geliş
meleriyle elde ettikleri özdeksel-kiiltürel üstünlüklerine dayatıyorlardı.

Osmanlıda bunların hiçbiri (doğal olarak, çağdaş anlamlarıyla) yok
tu. Rönesanstan gelen XVIII inci yüzyıldan gelen düşün ürünlerini özüm
seme, onlara ortak olma, onlara İcatkı getirme aydınlığından uzakta Os
manlI... "Bourg"laşma (Burjuva kentleşmesi) sürecinden gelen sosyal di
namiklerden de yoksundu. Böylece, Osmanlılar ne İngiliz Özgürlüklerini 
-ne  Amerikan ve Fransız Devrimlerinin verilerini ve de önerilerini ve ge
tirdikleri sosyo-ktiltürel örgüleri, ve onların üzerindeki "siyasal yapılar"ı, 
tümüyle anlayabiliyorlardı. Ve doğal olarak, bu öğeler yumağının ürünü 
olarak doğan ekonomik-kültürel-teknolojik verilerin tümünün yoksulu 
kalıyorlardı. Entellijensiyası da, "Batının tekniğini alır, 'hars'ını (kültürü
nü -yaşam  üslûbunu- dünyayı algılama ve yorumlama açısını) almayız" 
gibi, uygarlığın bütünlüğü ile uyuşmayan tezlerle uğraşmak zorunda kalı
yordu.

Yani, bir tümce ile, Osmanlı, kendi imparatorluğunun mozayiğini 
birarada tutacak bir özdeksel (maddesel)-kültürel-düşiinsel düzeyden ge
len teknolojik yeterliliğe kavuşmamış oluyordu. Yeni imparatorlukların, 
ancak, böyle bir yeterlilik ile kurulabildiğini, geliştiği bir yeni sosyo
kültürel ve ekonomik-teknik dünyada, kendi mozayiğini, soyut bir "Al-i 
Osman Tahtı" kavramı üzerinde sürdüremezdi. Onun için, Osmanlılık 
tutmuyordu. Bu sonuç, tarihin verilerinin de gereği idi.

Tarihin verileri; İslamlığı da, imparatorluk öğelerini bütünleştirecek 
bir güç olmaktan alıkoymakta idi.

Çağın yeni toplumları, dini, akitnamelerinden (kuruluş ya da yeni bir 
biçim alış ilkelerini bildiren sosyo-kültlirel ve politik "Pacte"larından) si
lip çıkarmasalar da, onu, toplumun bütünleştirici öğesi-mayası olmaktan, 
çoktan beri çıkarmağa başlamışlardı. Ve de, kiliseyi, devletin ekseni, top
lumun "miidir" (yönetken) merceği olmaktan soyutlamalarını, her gün ar

426



tan bir ivme içine girmişlerdi. Din, artık, çağdaşlaşmanın, hem engeli de
ğildi, ve hem de, özellikle, başat öğesi sayılmıyordu. Bu, Osmanlı çağ
daşlaşması için de, böyle oimak gerekirdi. Nitekim böyle idi, ve artık, 
Osmanlının, toplumu bütünleştiren cevheri olamıyordu.

Ayrıca, İslamlık, "Cihad ile gelişme"ye dayalı idi.

Şimdi, bu baş niteliğini de; özdeksel (maddi) olarak kendinden daha 
zengin; kültürel açıdan, kendinden daha gelişmiş; teknoloji alanında, 
kendisinden pek ilerdeki bir yeni dünyanın gücü önünde, bu onun ezicili- 
ği karşısında kullanıp, onlara, "kılıç teknolojisi 'Cihad'ı ile galebe çal
mak" olanaksızdı. Din, toplumda, bir önemli öge olarak, yaşayabilirdi; 
moralite alanında bir yumuşak işleve de sahipliğini sürdürebilirdi. Ama, 
toplumdaki başat niteliği olan bu "Cihad" gücünün düştüğü bir yetersiz
lik dolayısı ile, artık, Osmanlı'da, bu üstün dünyaya karşı, kendini bile 
koruyamaz olmuştu.

Nitekim, kimi "Halife-Sultan"ların bütün iyi niyetlerine, Abdülha- 
mit gibilerinin kurnazlık dehasına, Mehmet Reşatlann ortaya "Sancak-ı 
Ş e rif  sürme gösterilerine karşın, din, Balkanlan-Kafkaslan-Ege adalan- 
nı-Anadolunun yumuşak karnı önündeki Giridi ve Kıbrısı-Dicle ve Fı- 
ratlann verimli mansaplarını (döküldükleri yeri)-Mekke, Medine gibi 
kutsallığın simgelerini içeren genişlikler üzerindeki egemenliklerini, elin
de tutamaz olmuştu. Çünkü, onun (eğer diyebilirsek) kılıç ve mantelli top 
teknolojisi ile yapılan "Cihad"ı, Batının, otomatik ateş güçlerinin simge
lediği her yönden, her boyutta üstünlük önünde uğradığı güçsüzlük ile, 
içerde de, bir bütünleşme dinamiği olma gizini yitiriyordu; yitirmişti.

Ve, Halife'nin Payitahtı bile, müslüman lejyonu askerlerin karakol 
gezdiği bir işgal altına girmişti.

Türkçülük de, Osmanlı aydınlarının kimilerince; "sütçülük- 
ekmekçilik-duvarcılık-yoğurtçuluk" gibi mütevazi mesleklerin, adeta ha
kir sayılan alt düzeyindeliğe indirilerek, hafif gülücüklere konu olması
nın ötesinde, önce, "Çar Emperyalizmi"nin, sonra "Sovyet Enternasyo- 
nellik Savlan"nın önünden kaçan eski "Türk Yurtlan" göçmenlerinin, im- 
gesel-gizemli bir tutkusu olmaktan öteye gidemiyordu.

Üstelik, bürünmüş bulunduğu "Asyacı-ırkcı" rengi ile; Türkü-ulusu 
tanımlamada, ancak çağdaş bilimsel verilere dayanarak, Türkiye'ye ulus
çuluk ve ulusallık bilincini getirerek, gerçek Türklük kıvancını kuracak 
olan "Ulusal Devrimci"yi bile arıtlama fantezilerine dayanak kılınmağa 
araç yapılmış oluyordu.

Bundan dolayı olmasa da, ulus-ulusal-ulusallık kavramlarının, bu 
bilimsel çağda kazandığı gerçekçi ve de zengin içeriğe yabancılaşmış ırk- 
sallık tüten özelliklerle "Otügen-Kızılelma" gibi simgesel imgelere daya
lılık gibi bir fakirlik içinde kalmış tezlerle, Osmanlının müslüman 
"Taht"ı da kurtanlamamış oluyordu.
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Ama "Tarih" yeni birşeyler hazırlıyordu: Vaktile, ancak gönüllü ye
rel ve zamansal olanaklarla yönelinmiş bulunan "demokrasinin siyasal 
kurumlaşmasına açılma"nm kanalı, bir "Çağdaşlaşma Devrimi" getiriyor
du.

Bu devrim, önce, kendisini "Kızılelma Simgesi"nin "Ural-Altay öte
si tutkuları"mn gizemleri dışına koyuyordu. Türk'ü, Bilimsel Çağın veri
leriyle, bir bilime dayalı kurum ("ulus" kurumu) olarak yoğurmayı 
içeriyordu. Osmanlımn Tahtını kurtarmayı erek (hedef) almıyordu. Ta
rihten aldığı verilerle, yoğurduğu bir "ulus moral kişiliği"yaratıyordu. 
Egemenliği, o, kendisinden başkasınca belirlenmeyen; rakip-benzer- 
eşit bir "kat"la paylaşılmayan üstün "yapıcı-diizenleyici-buyurucu 
güc"ü, ancak, bu ulus moral kişiliğine tanıyordu. Öyle ki, bu üstün 
güç, bu egemenlik, Aydınlıklar Çağının kendisine verdiği, yakıştırdığı 
o, "başkasına devir edilemezlik", "başkasına ferağ edilemezlik", "ken
disinden vazgeçilemezlik" nitelikleriyle birlikte, ancak ve ancak, ulu
sundu.

İşte bu devrim; artık, "Tahtı" ve Osmanlılığı değil, böyle bir cevher 
olarak tanıladığı, ve kendisine, ulustan başka bir sahip de kabul etmediği 
egemenliği (ulusun egemenliğini), "tam bağımsızlık" şiarı (ülkü ve ilke
si) içinde, ve "ulus tekeli"nde kurtarmayı öngörüyordu. "Taht"ı tarihe bı
raktığı gibi, müslümanlık halifeliğini de, hiç bir yere değil, gene o tarihe 
bırakıyordu. Müslümanlık halifeliğinin zorunlu özü olan "müslümanlık 
ideolojisi"ni de, siyasal-sosyo-kültürel içerik ve boyutlarıyla ve kuram
larıyla, gene geçmişe bırakıp, onun yerine, bilimselliğin sosyo-kültürel 
temeli olan "Laik’îiğ i getiriyordu.

Bu da zorunlu ve doğal idi: Ulus, bir yeryüzü olgusu idi. Fakat, Os- 
manlı Ümmet'in metafizik egemenliği altında yaşıyordu.

Oysa ki, çağdaş bilimselliğin kurduğu bir çağdaş uygarlık oluşmuş
tu ki, Rönesans'ın ve XVIII inci yüzyılın, verileriyle kurulmuş, yeni bir 
"özgiirlük-eşitlik-her alanda güvence-"karar oluşturma" sürecine ser
bestçe katılma ve bu sürece sahip olma gibi yeryüzü değerlerine dayalı 
bir yeryüzü olgusu oluşturuyordu. Metafizikler, bu yeryüzü kuramları
nın korumasında olarak, bireysel vicdanlara indirgenmiş, oranın değeri 
kılınmıştı. Bireyi-aileyi-katmanları ve toplumu, bir bireysel vicdan ol
gusu olarak etkileyebilirdi, ve fakat, kendi siyasal egemenliği altına ala
mazdı; bütün davranışlar egemen "miidir" (yönetken) ilke geçerliliğini 
(mûtâiyetini), siyasal olarak zorlayamazdı. Böylece, metafizik, bireysel 
vicdan içinde, kendi özgürlüğünü de kazanmış ve garantilemiş olurdu. 
Yani, bir yeryüzü olgusu olan ulusun, yerytizimdeki yaşamını, bu yaşa
mın yeryüzüne ait her yönünü, yalnız müslümanlığın değil, bütün meta
fiziklerin egemenliklerinden "libere" ederek "dinsel inancı" da "bireysel 
vicdan"lara bırakma (yani laiklik), bütün dinsel inançların da en iyi ko- 
ruganını kurma yapılanmasını oluşturacak bir devrimin bir yönü oluyor
du.
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Böylece, tarih, çağın bilimsel verilerine dayalılığını bunun gereği 
olarak laik bir siyasal yapının; bunun da gereği olarak, bir laik sosyal ya
pının ve onun kültürünün korucusu olacak olan bir devrim getiriyordu.

Bir başka deyimle, Osmanlılığı, bütün "Taht’cı siyasal yapıları" ile 
birlikte, tarihe devir eden; toplumu, Ulusal Antlaşma (Misak-ı Millî) sı
nırları içinde, tam bağımsızlık emperatifi (zorunluluğu) doğrultusunda 
uluslaştıran, bunun için de, yaşamın, sosyo-kiiltiirel ve siyasal bütün 
yönlerini, metafiziklerden "libere" ederek, ancak, yeryüzünün bilimsel 
verilerinin yöneticiliğine bırakan; bireysel vicdanları da, istediği metafi
zik inanca bağlamada tam özgürlüğe kavuşturan bir devrim geliyordu. B. 
Rönesans'tan XVIII. yüzyıldan, insanlığı, hem bireysel, hem toplumsal 
varlık olarak inşaya yönelik insanlık devrimlerinden geç kalmışlığı gide
recek boyutlarıyla ve içerikleriyle, az gelişmişliklerinin de ışığı olma ni
teliğindedir.

Bu devrime, siyasal şeması içinde yaklaştığımız zaman, onun, Os- 
manlı-lslam sisteminden tam bir çıkış olmayı, ve tam bir "Parlamenta- 
rizm" içinde, bir "Konsensüs Demokrasisi" oluşturmağa yönelikliği amaç 
edinişini, böyle bir amaca açıklığını görürüz. Şöyle ki:

"Ulusal Egemenliğin 'Meclis Hükümeti' Biçimi"
Bunun ilk izini, "Amasya Tâmimi"nde görürüz. Mustafa Kemal'in 

Samsun'a çıkışının hemen ilk ayında yayınlanan bu tâmim yeni siyasal 
kurumlaşmanın niteliği üzerinde ilk ipucunu verir: Yurdun bütünlüğü ve 
ulusun bağımsızlığı tehlikededir, kurtuluş yöntemi şuradadır: "Ulusun ba
ğımsızlığını gene ulusun azim ve karan"nın kurtarması... (22 Haziran 
1919).

Bu yöntemin demokrasiye açılan siyasal felsefesi de hemen Erzu
rum Kongresinde deyimlenmiştir: "Kuvay-ı Milliyeyi âmil, irade-i milli- 
yeyi hakim kılma ..." (Ulusal gücü yapıcı, ulusal istenci egemen kılma)
(7.8.1919).

Bu felsefe, Sivas Kongresinde de, kesinleştirerek yinelenmiştir
(11.9.1919).

Demokrasiye açılan bu siyasal felsefe ilk organizmini-yapısını da 
"olağanüstü yetkilerle donatımlı" bir ulusal mecliste ve onun hükümetin
de bulmuştur: Büyük Millet Meclisi Hükümeti (23.4.1920).

Meclis, doğal olarak, bir yasama kurumudur. Fakat, aynı zamanda, 
yürütme işlerini de, gene kendisi yapar. İçinde bulunulan olağanüstü ko
şullar, bu "yasama yürütme" alanlarında, "oy-yönetme-kumanda birli
ğ in i  gerekli kılmıştır. O, herhangi bir "konvansiyonel" siyasal yapı de
ğildir; ulusal istenci Mecliste yoğunlaştırma ve merkezleştirme suretiyle, 
egemen kılma yöntemidir. Öyle ki, kendisinin üstünde de, hiç bir kuv- 
vet-makam-otorite tanımaz. Padişahı ve Halifeyi de kurtaracaktır, ama,
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sonra ona, nasıl bir durum vereceğim ue gene, ancak, bu üstün "Meclis" 
daha hukuksal deyimi ile, bu "Meclis Hükümeti" belirtecektir. Yani artık, 
Saltanattan ve Meşrutiyetten gelen "Padişahın Hükümranlık Hakkı"da 
söz konusu değildir. "Egemenlik", onu diyecek "ulusal istenç", "tekel ha
linde bu Meclistedir: ona Padişah ve Halife ortak"lığı yoktu, artık...

B.M.M., bu üstün-rakipsiz-eşitsiz-tekel olarak temsilci durumun 
vurgulamak için de, hemen bir yasa ve tâmim çıkartmıştır: "Hıyaneti Va
taniye Kanunu". (29.4.1920) ile Avrupa Dışişleri Bakanlarına tâmim
(22.5.1920).

Böylece, ulusal istencinin tek deyimcisi olarak, ulusun bütün iç ve 
dış işlerinde, biricik "meşru ve yetki makamı"nm ancak, kendisinin oldu
ğunu belirtmiştir.

Bunu vurgulamak için de, İstanbul'da, Saltanatın ve hükümetlerinin 
aldığı ve alacağı kararların "keenlemyekün"lüğünü (hiç alınmamış gibi 
geçersizliğini) söyleyen bir yasa çıkarmıştır (7.6.1920).

Demek ki, artık, "ulusal egemenlik", kesin bir "şiar"dı. Onun, Anka
ra'daki bu "Meclisce" "tekel" halinde deyimlenmesi ve sahipliği yapılaştı- 
rılmıştır. Her iki yetkinin de, bu "Meclisin kendisince" kullanılması şe- 
malandırılmıştır. Yani Meclis, yasama yetkisini bizzat kullanacak, yürüt
meyi de, kendine "vekâleten" çalışacak bir "Heyeti Vekile" eli ile, yerine 
getirecektir. Yargı yetkisinin bağımsız yargıçlarca kullanılacağı da, ayrı 
bir yasa ile saptanmıştır (7.6.1920).

Burada, ortaya çıkan bir sorundan ve onun, ulusal egemenliğin ve si
yasal iktidarın, gene Meclis tekelindeliği temelinde çözümüne dokunmak 
gerekir.

Ankara’da, olağanüstü zamanlara özgü bir hükümet biçimi olarak, 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti vardır. Bu yapı "İktidarlar Birliği Siste- 
mi"ni kabul etmiştir. Ulusal egemenliğin tek başına sahibidir; ulusal is
tencin tek belirticisidir; ama ikili bir amacı vardır: Hem yurdu ve ulusu 
kurtaracak ve bunların bağımsızlıklarım sağlayacaktır, hem de İstan
bul'da, bir hükümet tanımamakla birlikte, tutsak durumda olan Hilafet ve 
Saltanat Makamını da kurtaracaktır.

Vakıa, Ankara, bu iki amacı gerçekleştirdikten sonra, Hilafet ve Sal
tanatın hangi durum içine gireceğini, gene bizzat kendisi saptayacaktır, 
ama, kendi içinde de, hala 1876 Kanunu Esasi'ni yürürlükte tutmak iste
yenler vardır. Bunlar, Meclisin geçici olduğu; Hilafet ve Saltanatı da kur
tardıktan sonra, yerini 1876 sistemine, yani, Padişaha "Hukuku Hüküm- 
rani"sini tanıyan Meşruti Monarşi sistemine dönülmesi görüşündedirler.

Mustafa Kemal yanlıları ise 23 Nisan 1920 de kurulan sistemin sür
mesini istemektedirler. Bunlara göre, egemenliğin, hükümranlığın tekel 
sahibi ulustur. Ulusal istenci, tekel halinde 23 Nisan 1920 Meclisi deyim
ler, bu Meclis Saltanat Makamını, egemenliğe, hükümet yetkisine ortak 
kılmaz.
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Meclis, ulusun, biricik ve gerçek temsilcisidir. Bütün egemenlik 
yetkilerine sahiptir; yanında bir ortak tanımaz. Böylece Hilafet ve Salta
nat makamına yer yoktur. Onun gitmesi, ulusal istencin biricik ve gerçek 
temsilcisinin kalması gerekir.

Böylece 1876 Kanunu Esasicileriyle; "kuvayı milliyeyi (yalnızca bu 
Mecliste) âmil kılmak" ve "iradei Milliyeyi, (yalnızca bu Mecliste) ha
kim kılmak isteyen 23 Nisan 1920'ciler arasında, bir çatışma, suyun üstü
ne çıkmıştı.

Bu çatışma ve tartışmayı Mustafa Kemal çözdü; bu yüce Meclisin, 
ulusun biricik temsilcisi olarak çalıştığı sırada, Hilafet ve Saltanatla bu 
kadar uğraşmasının sakıncalı olduğunu; bugünkü Padişahın, gerçek padi
şah ve halife olamadığını; hain ve düşmanların yurd ve ulus aleyhindeki 
aracı olduğunu makamının kudret ve yetkilerini kullanmaktan da yasaklı 
bulunduğunu; onu indirip bir başkasını seçmenin de olanaksız olduğunu; 
çünkü, indirilmesi gereken zatın, ulusun yanında değil, düşmanların elin
de bulunduğunu; yapılacak olanın, ulusun meclisini ve ulusal hükümeti 
kuvvetlendirmek olduğunu bildirdi (25.9.1920 beyanatı).

Ve yaklaşık dört ay sonra da, Meclis Hükümeti Sisteminin ilk Ana- 
yasa'sı yapıldı (20.1.1921).

Bu Anayasa, egemenliğin kaynağını ulusta görür. Ulus, egemenli
ğin, onu, bir başka makamla paylaşmadan tek sahibidir. Bu husus, "Haki
miyet, bila kaydü şart milletindir" denerek, 1876 sisteminin, sonuç olarak 
saltanatın reddi anlamındadır. Egemenlik, artık, "yasama yetkisi" ve "yü
rütme gücü" (icra kudreti) olarak, yalnızca, Mecliste merkezleşir ve ora
da belirir. Meclis ekseninde, bir yeni "Türkiye Devleti" kurulmuştur. Bu 
"Devlet", Meclisce yönetilir. Yasama eylemleri, içerikleri bakımından, 
sınırlıdır: "Fıkıh" ve "Hukuk" hükümlerine "adab ve muamelat"a uygun 
olmak zorundadır (Bu, "Tanzimat'tan beri gelen, yeni yasaların, şeriata 
ve Fermanda gösterilen insan haklanna uygun olması yönteminin 1921 
versiyonudur.) Yürütme gücünü Meclisin Vekili olarak kullanan "Heyeti 
Vekile"de, başı boş değildir. Meclisin, kendisine göstereceği "veçhe" 
(yön) ile sınırlıdır: Siyasal gücü, yürütme işlerinde, nasıl kullanılacağına 
dair, boyuna Meclisten "veçhe" alır. Bu, İcra Vekilleri Heyeti, içlerinden 
birini, kendisine "reis" seçer. Fakat, 24.11.1920 de, Olağanüstü zamanla
ra özgü olarak, Meclis Başkanının Başkanlığında kurulmuş olan sisteme 
uyularak, Meclis Başkam 1921 Anayasası sisteminde de, "Vekiller Heye- 
ti"nin Doğal Başkamdir.

Görülüyor ki, 1921 sistemi, o kısa Anayasa ve Bakanlar Kurulu hak
kında sonradan çıkarılan düzenlemelerle, bir "Ulusal İstenç Demokrasi
s in in  anayasallaşmasınm yolunu açmaktadır.

Fakat önünde, Siyasal Hukuk açısından, iki pürüz, bir olgu olarak, 
hâlâ vardır: İktidarı 1876 gereği halkla paylaşmakta olan "Saltanat" ve 
"İktidar"ın Tanrısallığını deyimleyen "Hilafet"...
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Bu arada İkinci İnönü-Sakarya-Büyük Saldın-Mudanya Silah bıra- 
kışımı gerçekleşir (11.10.1922).

23 Nisan 1920 de Meclisin açılmasıyla, ulus, egemenliğini, eline al
mıştı. Hemen ertesi giin de, Padişah ve Halifenin durumunun, kendisi, bu 
Meclisce kurtarıldıktan sonra, bu Meclisin düzenleyeceği temeller üze
rinde, belirleneceği söylenmişti. Yaklaşık beş ay sonra da, kendisi hak
kında açılmış bir tartışmada, kendisinin "tutsak" ve de "hain" olduğu; ya
pılacak tek şeyin, ulusun varlığını ve bağımsızlığını kurtarmak olduğu 
saptanmıştı.

İşte, bu amaca varılmıştı. Padişahlık ve Halifenin durumlarım Mec
lisce saptamaya sıra gelmişti.

Bu erekle, Meclise, 66 imzalı bir önerge sunulmuştu. Bu önerge Sal
tanat rejimine son verilmesini istiyordu.

Fakat, Karma Komisyonda şunu ileri sürenler oldu: "Türkiye, Salta
natsız olamaz: Saltanat da, Hilafetten ayrılamaz."

Buna, ulusal istenç temelinde; Meclisin üstünlüğü ve onun, "kuvvet
ler birliği ekseni üzerinde bir "demokratik cumhuriyet" kurulmasını iste
yen akımın öncüsli-önderi-sözcüsü olarak Mustafa Kemal'in yanıtı, açık, 
yalın ve konsekandır: Ulus, egemenliği ve Saltanatı, kendi eline almıştır. 
Bunu doğal görmelidir. Aksi halde, "gerçek" kendini, gene kabul ettire
cektir; fakat, olasıdır ki, kimi kafalar kesilecektir.

Buna gerek kalmadan Meclis 30.10.1922 kararı ile; imparatorluğu 
1920'den beri münkariz (çökmüş); padişahlığı mfıdum ve tarihe müntakil 
(yok olmuş ve tarihe göçmüş) 1921 Anayasası ile de, egemenlik hakkının 
ulusa verilmiş olduğu gerçeğini ilan etmiştir. Hilafet Makamını ise, Türk 
Hükümetinin "meşru hakkı" sayarak, tutsak bulunduğu yabancıların elin
den kurtaracağını yinelemiştir.

Hemen, bunun arkasından gelen 1/2.11.1922 karan ile de, Meclis, 
şunları vurgulamıştır; Ulus, imparatorluğun gerçek sahibi ve kurucusu 
olarak dış düşmanlarına ve Saraya karşı savaşmıştır. Saray ve Bab-ı 
âlinin hiyanetiııi gördüğü zaman, Anayasasını yapmıştır. Bunda, egemen
liği padişahtan alıp, ulusa vermiştir. Böylece, ilk Anayasadan beri
(20.1.1921), imparatorluk tarihe miintakildir; yerine, Ulusal Türkiye 
Devleti gelmiştir. Padişahlık da, merfu' (kalkmış), yerine, Meclis geçmiş
tir. Kişisel egemenlik üzerine dayalı Saltanat yerine, asıl halk kitlesinin 
hakkını koruyan, mutluluğunu yüklenen Halk Hükümeti Yönetimi gel
miştir. Hal böyleyken, İstanbul'da, düşmanla işbirliği yapmış olanlar 
"Hukuku Saltanat ve Hilafetten, Hukuku Hanedandan" sözediyorlar. Bu 
nedenle, Meclis, şunu ilana karar vermiştir:

—  Türkiye Halkı, "Meclis Hüklimeti"nden başka bir hükümet biçimi 
tanımaz, kişisel egemenliğe dayalı İstanbul'daki hükümet biçimini, 
"16.3.1920 (İstanbul'un işgali tarihi) den beri ve ebediyen tarihe müntakil 
sayar."
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—  Hilafet, "Hanedanı Ali Osman"a aittir; ve bu makam da, Türkiye 
Devletine dayanacaktır.

Zaten, önceden de kendisine "Hain" denen; şimdi de düşmanla işbir
liği yaptığı için kendisine karşı savaşıldığı vurgulanan Sultan Halife Va- 
hidettin, Türkiye'den kaçmıştır (17.11.1922). Ertesi gün de, Hilafetten, 
resmen uzaklaştırılmıştır.

Fakat, siyasal hukukun laikleşerek demokratikleşmesi sürecinin 
önündeki ikinci pürüz olgusu, yerinde durmaktadır: Hilafet... Üstelik, bu
raya, ulus egemenliğinin kendisine rakib-eşit-benzer bir ortağını kabul 
etmeden, tekel halinde temsilcisi ve uygulayıcısı olan Meclisce atanmış 
olan Halife Abdülmecid, Saltanatın kişisel egemenlik hakkının kullanım 
üslübunu yansıtan davranışlar göstermektedir. Demek ki, bu pürüzün de 
çözülmesi, eşyanın, yani, siyasal reformculuğun doğasının bir zorunlulu
ğudur.

Evet, zaten Cumhuriyet'e de varılmıştır (29.10.1923). Bu, 1921 Ana
yasasının daha açıklık kazanması demektir. Bu açıklık ile siyasal hukuk 
reformculuğu iki hususu kurumlaştırmıştır; fakat, sürecin bir doğal sonu
cuna, henüz varamamıştır.

Devletin, öteden beri söylenemeyen biçimi, resmen teyid edilmiş ve 
"Cumhuriyet Kurumlaşması" yolu, resmen açılmıştır: Buradan kalkarak, 
Cumhuriyetin "Sosyal Hukuk Devleti" örneğine varılacaktır.

Önce; Meclis Hükümeti algısı içinde daha altıbuçuk ay önce yerleş
tirilmiş bir yapılaşma vardı: "Heyeti Vekile Reisi" bir "Kabine" (Cabinet) 
şefliğine doğru yükselmişti, "Heyeti Vekile" (Hükümet) artık bir Kabine" 
olarak çalışır; birleşik sorumluluğu vardır. "Reis" (Başbakan) her vekil 
ile birlikte "vezaifı müştereke" bağı içinde, sorumludur. Ayrıca, "Kabine 
Sistemi"nin tarihsel gereği ve sonucu olmak üzere, "İcra Vekilleri Heye
ti" (Kabine) ile, devleti, kendinde canlandıran ve temsil eden "Devlet 
Başkanı" gibi olan Meclis arasındaki bağlantının aracıdır. Kurumsal ola
rak, Meclise vekil nitelemi ile yürüttükleri yürütme işlerinde, Meclisten 
"veçhe" (yön) alacaklardır ama, "Reis" (Başbakan), veçhe ve dolayısıyla 
"yürütme işlerinde" vekillerin "Merci-i İstişaresidir; yani danışma ve 
kendisinden "yön-talimat" alma makamıdır.

Bu, Reisliği—yönlendiriciliği—birleşik görevden sonımluluğu dolayı- 
sı ile, o, Heyeti Vekilenin gerçek şefliğine, Heyeti Vekile de "Kabine" ol
mağa yönelmiştir (14.4.1923 yapılaşması).

İşte şimdi 29.10.1923 Anayasa değişikliği ile, bir yandan Cumhuri
yet, kurumlaştırılıyor; öbür yandan da, Meclis Hükümeti ekseni üzerinde 
"Kabine Hükümeti" örneği yerleştiriliyor. Buradan, Cumhuriyetin önce 
"Yarı Parlamenter", sonra "Parlamenter Demokrasi" yapılaşmasına van- 
lacaktır.

Fakat, demokrasileşme sürecinin bir temel gereği, henüz askıdadır; 
Laiklik... Çünkü devletin biçimi Cumhuriyettir ama, dini de vardır; üste
lik, bir de bu dinselliğin şefi vardır.
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Bu hususu, ulusun egemenliğinin biricik temsilcisi olan Meclisin, bu 
nitelemi ile bir arada tutmak zordur. Hele, Onun, kendisine üstün bir ma
kam tanımazlığı, hatta bir eşit, ya da ortak hükümran tanımazlığı ile bir 
uyuşum sağlamak, olanaksızdır da... Devlet müslüman ise, Halife de, Îs- 
lamın gereği, bir hükümrandır; hatta eşit, benzer bir ortak almayı da aşan 
bir üstün egemendir. Vaktile çözülmüşe benzeyen çelişki, gerçekte sür
mektedir ve, Islamııı doğası gereği, "Emirül müminin" kurumsallığının 
doğal sonucu olarak "Tanrının yeryüzü gölgesinin sultasını", bir "müslü
man devlet"de, ikinci plana indirgemek zordur. Üstelik, devletin yapısı 
içinde, kimi dinsel kural ve kurumlar da varken Ahkâmı Şer'iye ve Evkaf 
Vekaletinin, Şer'iye Mahkemelerinin varlıkları sürerken. Nitekim, Halife 
olmuş olan zat da, sultacı tutumlar, davranışlar göstermektedir.

Çelişki, Hilafetin kaldırılmasıyla, önemli bir aşamada, çok yumuşa
tılmıştır (3.3.1924). Önce, Halife hal edilmiştir (yerinden indirilmiştir). 
Yerine, bir başkasını getirmeye gerek de yoktur: Çünkü Hilafet Makamı 
da kaldırılmıştır; çünkü Hilafet, "Hükümet ve Cumhuriyet mâna ve mef
humunda, esasen mündemiçtir (Hilafet zaten hükümet ve cumhuriyet an
lamı ve kavramı içindedir.)" Onun için hilafetin makam olarak korunma
sı da gereksizdir.

Demek artık imparatorluk münkarizdir; padişahlık merfu'dur; hilafet 
makamı mülgadır, meclis üstünlüğü ekseninde ve fakat "Kabine Hükü
meti" mekanizmasına istidatlı bir Cumhuriyet vardır. Bunları, bir Anaya
sa içinde bütünleştirmek gerekir.

Bunu "Teşkilatı Esasiye Kanunu (20.4.1924) zaman zaman uğradığı 
değişikliklerle yapmıştır.

Bu ilk metinde, artık bir Hilafet Kurumu ve bir Halifelik Makamı ol
mamasına karşın, devletin, İslam dininde olduğu, Meclisin de, Şeriat Hü
kümlerini yerine getireceğ temelleri vardır. Ama, bir yandan da, Devlet 
yapısından, Şer'iye ve Evkaf Vekaleti-Şer'iye Mahkemeleri-Medrese ve 
Tekkeler antlanmıştır. Medeni Kanun ile "Hukuk" İslam temellerinden 
uzaklaştırılmıştır. Onun için, bir yeni anayasal adımla, çağdaş karaktere 
ulaşılmalı idi: Temel Cumhuriyetçi reform, bir laiklik reformu ile, felse
fesinde, çağdaşlaştırıldı (10.4.1928 değişikliği): Devlet dini maddesi, 
Meclisin Şeriat Hükümlerini yerine getireceği maddeleri kaldırıldı, dinsel 
yemin yerine bir laik yemin getirildi.

Bu ulusal egemenlik yapısını çağdaşlaştıran, bir reform (devrim) idi.
Bunu, kadınlara da seçme-seçilme haklarını veren, bir reform (dev

rim) izledi (11.11.1934). Bu, laiklik ile birlikte siyasal görünümlü, sos- 
yo-kültürel nitelikli bir reform idi.

Böylece, Kuvvetler Birliği temelinde, bir Meclis Hükümeti biçimin
den yola çıkılıp, siyasal hukukumuzu gene Meclis üstünlüğü ve fakat, iş
leme mekanizmalan-yöntemleri açısından parlamentarizme çok yaklaştı
ran bir yapı getirilmiş bulunuyordu.

Bunun tümüne, çok yukardan bakarsak şunları görürüz:
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Ulusal Egemenliğin Yarı Parlamenter Biçimi 
1924 Anayasasının Mildir İlkeleri

Gene Meclis Üstünlüğü Temelinde Bir Bağımsız Devlet Yapısı: Bu, 
"Kuvayı Milliyeyi âmil, Iradei Milliyeyi hakim kılmacılığı" Mecliste 
merkezleştirme ve belirtme geleneğinin korunmasıdır; ve fakat, onu, çağ
daş toplumdaki genel siyasal mekanizmaya da açılmayı içerir ve kurum
laştırır:

a— Devlet, önce, bir "Cumhuriyet İlkesine" dayanır. Böylece, 
1876-1908 Meşrutiyetlerindeki egemenliği bir Sultan ve Halife ile ortak
laşma, bütün kural ve kurumlarıyla antlamıştır. Meşruiyet, ortaksızlıkta- 
dır.

b—  Bu Cumhuriyet de "Ulusal Egemenlik" ya da Saltanatı kaldıran 
Meclis Kararında belirtildiği gibi "Halk İktidarı" ilkesine dayanır. Bu; 
ulusun-halkın kendi yazgısını "bil fiil ve bizzat" (kendi eylemleriyle) be
lirtip, kendini, kendisinin yönetmesidir.

c—  Ulus ya da Halk Egemenliğinin siyasal şe'ııiyette (siyasal ger
çekler, olgular alanında) ki ilkesi de "Kuvvetler Birliği İlkesi"dir. Bu, 
ulus işlerinin yürütülmesinde, toplumsal hizmetlerin gereklerinin "ka- 
rar"a bağlanıp "uygulanması"nda kuvvetleri birleştirmedir ki "Kuvay-ı 
Milliyeyi âmil" kılabilmek için, "Iradei Milliye" egemenliğinin "yasama" 
yürütme" yetkilerinin, bölümleştirilmeden, Mecliste merkezleştirilip be
lirtilmesi anlamındadır. Egemenliğe, bir Padişah ve Halife ortaklığı ol
madığı gibi; onu, bölümleştirerek uygulamaya sokma da yoktur.

d— Ve fakat "Yarı-Parlamentarizm llkesi"ne de gidilmiştir: Çünkü, 
çağdaş dünya ve onun içinde "asri (çağdaş) bir Heyeti içtimaiye" olmaya 
yönelmiş Türkiye sorunları çoktur ve karmaşıktır. Ayrıca, savaşlardan çı- 
kılmışlığın getirdiği ivedi, çözüm bekleyen sorunlar da vardır. Bunlar, 
her ne kadar "istimrar üzere (sürekli olarak) çalışsa da, kalabalık bir Mec- 
lisce, gün-gün izlenmek, gerekli yasaları yapmanın yanında, boyuna Ba
kanlar Kuruluna "veçhe" (yön) vermek işlerini geciktirebilir. Sonra, Tür
kiye'deki "Meclisli Siyasal yaşam", 1876'lardan beri, genel olarak, "Par- 
lamentarizm" ve onun "dengeler içrelik" yapısı içinde geçme geleneğine 
göre işlemiştir.

Onun için Padişahlıkta simgelenen "tek"in totalitaryanizmini, ya da 
egemenlik ortaklığını reddin ve bütün "yapıcı-yöııetici istenci" bir mer
kezde toplayıp, oraca yasama ve yürütme işlemleri birliği halinde yöneti
me vurma demek olan, bir ve biricik temsilcilik ilkesini, temelde koru
mak; ve fakat onu "Kabine-Hükiimet Mekanizmaları"nın kolaylıkları- 
dengeleri ile donatmak yolu, "eşyanın doğası" olarak, kendini getirmiştir. 
Buna "Yan-Parlamentarizm" demek uygun düşer.

e—  Ulusallık İlkesi, Ulusal Devlet İlkesi: Bu içte, "kuvayı milliyeyi 
amil kılma"nın doğal sonucudur. Öyle ise "kuvayı milliye" nedir? Daha 
doğrusu, onun dokusu nedir? Yanıt, çok açık ve basittir: "Bir arada yaşa
ma; siyasal olarak bir 'bütün' oluşturma istenci"...
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1990'ların eşiğinde, ulusallık ilkesinden çekinmelere, hatta korkulara 
diişülmektedir: Bu kapının, ayrımcılıklara da yol açması olasılığından ür- 
külmektedir.

Siyasal olarak bir bütün oluşturma istencinden kopmayı arayanlar, 
her zaman olabilir. Birleşik bir genel kültür - birlikte bir yaşam üslûbu-, 
bu üslûbun bir ekonomik bütünlük ekseni varsa, o siyasal olarak bir "bü
tün" oluşturma istencini kırma, olanaksızdır.

Ayrımcılıkların gündeme geldiğini, sahneye çıktığını sandığımız bir 
dünyada, asıl sürecin "ulusal kişiliklerini" algılamış, ve de geliştirmiş ül
kelerin, şimdi daha kapsamlı kültürler-ekonomik bütünlükler kurma is
tençleriyle birbirlerine yaklaşma süreci olduğunu gözardı etmemek gere
kir.

Mustafa Kemal ayrımlılar Osmanlığından, "Misakı Milli" içinde, 
birleşik bir genel kiiltür-ekonomi-yaşam üslûbu ekseni üzerinde bir "si
yasal istenç bütünliiğü"nü yani uluslaşmayı gerçekleşmiştir. 1924 Anaya
sası da, onun, bu siyasal istencin siyasal yapılaşmasını veren bir çatı kur
muştur. Böylece iki dış akım olan emperyalizm ile enternasyonalizm kar
şısında ulusal devlet koruganı oluşturulmuştur.

f— Hukuksallık İlkesi: 1924 Anayasası, Halife Sultanlığın bireysel-, 
kişisel-öznel (enfüsî) takdirine dayalı; gücünü, Emir-ül-Müminin olmak
tan alan; ve hesabını da, ancak, yeryüzünde gölgesi olduğu Tanrıya veren 
bir üstün istencin antlanması ürünüdür.

Bu, keyfiliğin gönderilip hukukiliğin (her eylemi, anayasaya- 
hukuka uygun olarak yapma) getirilmesinden başka bir şey değildir. Yal
nız itiraf etmek gerekir ki, bu hukukiliğin şemalandırılması tek yanlıdır; 
ancak "yürütmenin denetimi" yapısallaştırılmıştır: "Meclis denetimi" ve 
"Danıştay denetimi" ile... Ve fakat yasamanın kendisi, kendi iç yöntemle
rinden başka, yargısal bir denetime ulaştırılmamıştır. Yapılaşmağa ege
men olan bir felsefe, buna gerek görmemiştir.

Buna göre, ulusal istenç, en yüce istençtir. Mecliste merkezleşir ve 
belirir; Egemenlik alanında, bu Meclisin yanında, ona eşit, üzerinde, on
dan üstün başka bir "merci" ve "makam" yoktur. Bu nedenle onu kendi
sinden başka denetleyecek bir istenç olamaz.

Yalnız burada, dikkati şuraya çekmek mutlaka gerekir: 1924 sistemi, 
yargısal açıdan değilse de, felsefesinde ve parlamentarizmin iç mekaniz
malarıyla, Meclisin istencenin de "hukukilik içreliği"ne indirgenmesini 
düşünmüştür. Hatta, 1924'ün uygulanmasının son dönemlerinde, doktirin- 
de, yasaların, yargısal bir denetime açılması güç kazanmıştır; sonra da ki
mi yargı mercileri, bu yolu işletme eğilimi göstermiştir. Bunda 1924'ün 
genelindeki "hukuksallık ilkesi"ne dayanılmıştır. 27 Mayıs ile, bu eğilimi 
geliştirmeye gerek bırakmayan, başka bir hukuksallık yapısallaşması ol
muştur.
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g—  Laiklik İlkesi: Aslında, Türk Devrimi, Amasya Tâmiminden- 
Erzıırum ve Sivas Kongrelerinden- olağanüstü zamanlara özgü Meclis 
Sisteminden- 1921 Anayasasından -  imparatorluğu münkariz, padişahlı
ğı merfu' Hilafeti ve Halifelik Makamını mülga, Batıl ve hurafeci dinsel
lik kuramlarını kaldırma, metafiziğin saf yönünü yani dini, saf metafizik 
inanç ve ibadetiyle "Bireysel Vicdan"a kavuşturmalardan geçerek, "asri 
bir heyeti içtimaiye (çağdaş bir toplum)"a yönelmiştir: Onun ilkesini de, 
"us ve bilimsellik" olarak kabul etmiştir.

Böylece "din", metafizik alanında bireyin vicdanında, en geniş orta
mı (özgürlüğünii-bundan doğan ibadet hakkını) bulmuştur; öte yandan 
da, beşikten mezara kadar bütün yeryüzü ilişkileri (doğum-eğitim- 
nikâh-aile-öliim ve miras—giyim ve kuşam-sanat ve estetik üslııpları- 
yönetim ve de siyasa ilişkileri) usa ve deneyim verilerine dayanma hakkı
na kavuşmuştur. Yani, din, kendi doğal alanı olan bireyin vicdanında, en 
geniş karışılmazlık, serbestlik boyutlarına kavuşur. Toplum da, gene, bi- 
reyleri-aileleri-meslekleri ile, ve de onların beşikten mezara kadar ki bü
tün yeryüzü yaşam tecellileri ile dinin yönetiminden, baskısından- 
tahakkiimiinden kurtanlmışlığa kavuşur.

h—  Halkçılık İlkesi: 1924, iki açıdan bu "umde"ye yer vermiştir; Pa
dişah sultasına karşı, halk yönetimi kurma; ve, emperyalizm sömürüsüne 
karşı, sömürüden azade halk istencine dayalı bir yönetim kurmak...

i—  Devletçilik İlkesi: Bunun için de, ekonomik yöntem arayışını, 
devletçilik eksenine oturtmak zorunda kalınılmıştır: (Yani, ekonomiye 
planı sokma; ekonominin niğrengi noktalarına devlet girişimini - gözeti
mini getirme)

Vakıa, daha başlarda, "İzmir İktisat Kongresi"nde (1923) kişinin gi
rişimine dayalı bir ekonomi öngörülmüştü. Fakat emperyalizme duyulan 
duyarlılık sonucu, yabancı girişimcilikten de fazla bir şey umulamazdı. 
Onunla ortak, ya da onsuz iş yapacak bir yerli girişimcilik de, pek yoktu. 
Yani, yerli ve ulusal bir sermaye birikimi yoktu.

•Bu nedenle, devletin girişimciliğini sağlayarak, bir gelişme ekono
misine yönelmek, zorunlu olmuştur. Yerli-ulusal girişimcilik geliştikçe 
de, ekonomiyi ona açmak tavrı, öngörülmüştü. Fakat, hiçbir zaman da, 
bunun uygulammına gidilmemiştir.

1924'i i ı ı  Kurumlan
1924 Anayasası, 1919 ve Ötesi Türk Devriminin bu ilkelerinin ışığı 

altında çalışacak, "Parlamentarizme açılma kurumlan" düzenlemiştir.

M u t la k a  " S e ç im " d e n  Ç ık a c a k  T e k  M e c l i s l i  B ir  Y a s a m a  U z v u
Bu, kendisine çok önem verilen bir organdır. Kurtuluş Savaşının, ve 

onun içinde bile demokrasileşme sürecini yürütmenin deyimi olmuştur.
Önce, bir temsil tekelinin organıdır: Halkın-ulusun, tek ve gerçek 

temsilcisidir. Egemenliğin sahibi olan halkın-ulusun biricik temsilcisi
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olarak, tek Meclis halinde örgütlenmiştir. Yasama-yürütme yetkileri de, 
onda bütünleşip belirdiği için, kendisinde "iktidar Tekeli" de vardır. 
Onun yanında, ona benzer, ona eşit bir başka organ yoktur; onun üstünde 
de bir yapı yoktur. Ulusun yazgısını, ancak o belirler. Bundan dolayı, bir 
egemenlik organıdır. Ulus yazgısının gerektirdiği yönetimsel işlemler 
alanındaki eylemlerinin de "veçhe"sini, yani, hükümet işlerinin veçhesini 
de o belirler. Bu bakımdan, bir yönetim organıdır da...

Özetle, Temsil Tekelcisi-İktidar Tekelcisi-Hükümet işlerinde veçhe 
belirticisi nitelemleriyle, kurumsal olarak, bir "Egemenlik O rganidır.

Fakat, mutlaka seçimden çıkması ile de, demokrasiye yöneliktir; da
ha doğrusu, halkın demokratik egemenliğinin deyimidir. Onun içindir ki, 
"seçim olgusu"na, kadınları sokmayı da geciktirmemiştir; yasama eylem
lerini de Anayasa ile bağlamıştır. Ve, çok partili siyasal yaşama olanaklı- 
lık içindedir.

M e c l i s le  B a ğ l ı ,  F a k a t ,  " S iy a s e te n  D in a m ik " v e ,

" G ö r e v  A y r ım la ş m a s ı" n d a t ı  D o ğ a n  B i r  Y ö n e tm e  U z v u :  H ü k ü m e t

Bu hükümet, Meclisle ilişkilerinde, yapısında ve gösterdiği nitelikle
rinde parlamentarizmin "Kabine-Hükümet"ine bir açılıştır. Kuruluşunda, 
salt Meclisten çıkar. Eylemlerinde, Meclis istenciyle bağlıdır. Gücünde, 
bir egemenlik yetkisi kullanmışlığı izlenimi kazanmasından, daha doğru
su, bunun itirafından, kaçılmıştır. Bunun için yürütme bir egemenliğin bir 
yetki alanı sayılmaktan çıkarılmıştır, yasalara göre yerine getirilen bir 
"görev” sayılmıştır. Hükümet de, kuruluşunda, bir Başbakan önderliğin
de, Meclis çoğunluğu içinde mütecanis ve tek (unique) bir heyet olarak 
parlamentarizmin kabinesi olduğu halde, ancak, bu "görevin görevlisi" 
kılınmıştır.

Özetle, 1924'iin bu Bakanlar Kurulu; sanki, o egemenlik yetkilerin
den yoksun; ancak, bir "yönetim görevlisi"dir. Ve fakat, kuruluşunda -  
Meclisle karşılıklı ilişkilerinde- niteliklerinde siyaseten dinamikliğinde 
bir parlamentarizm uzvudur. Bunun içindir ki sisteme; hem, yasama- 
yürütme güçlerinin Mecliste toplannuşlığın geleneğini sürdürdüğü; ve 
Meclisin bir siyasal egemenlik tekeline sahipliği de korunduğu için; hem 
de bu parlamentarizm öğelerini içerdiği için "Yarı Parlamenter Sistem" 
denmiştir.

(Gerçekten: Hükümet, şefini, Cumhurbaşkanının irae etmesi (göster- 
mesi-designĞ etmesi) -v e  Başbakanın belirttiği hükümet listesini de 
onaylaması-giivenden geçmesi- ve hükümetin, bir yandan, mütecanis, 
tek (unique) bir heyet olarak, Meclisin karşısında, birleşik ve zincirleme 
bir sorumluluğa bağlı kılınması -ö te yandan, siyaseten, bir parti üyelerin
den kurulmasıyla, o parti organı gibi gözükmesi- ve Meclisce, soru, gen- 
soru-Meclis tahkikatı yollarıyla denetlenip düşürülmesi -fakat, buna kar
şılık, hükümetin de, yasa önerme, müzakeresinde yer alma, seçimlerinin 
yenilenmesi mekanizmasını işletme gibi-süreçler içindeliği ile, yani ku
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ruluş -M eclisle karşılıklı ilişkilerinde "parlamenter şema" içindeliği ile, 
bir "Kabine-Hüktimet" görünümünde ve niteliğindedir.

%

K i ş i s e l  i k t i d a r  Ö ğ e le r in d e n  S o y u lm u ş  v e  
N ö t r a l i z e  E d i lm iş  B i r  D e v le t  B a ş k a n l ığ ı

1919 ve Ötesi ortamında oluşan "Devrim" siyasal reform hukuku
muzda, doğrudan-doğruya bir egemenlik öğesi, bir siyasal iktidar gücü 
olan bir yetki kullanmayan bir Devlet Başkanlığı öngörmüştür: Halife 
Sultanlığın "Teokratik Monarşi" içinde sahip olup da, gene, "Dinsel Meş
rutiyet" içinde de korudukları "hukuk-u hükümranı"mn Devlet Başkanı- 
nın bireysel-kişisel-öznel istenci içinde belirmesindeki "saltlık" ile, top
lumun ağzı yandığı için.

Gerçekten bu Devrim; monarşi ya da meşrutiyet içinde "hükümranlık 
gücünden" Cumhuriyet içinde ulusun Mecliste toplanan ve Meclisce uy
gulanan demokratik egemenliğe geçişin eylemidir. Onun için, 1924 Ana
yasası bir Cumhurbaşkanı da olsa, Devlet Başkanını nötralize etmiştir.

Cumhurbaşkanının 1924 içinde nötralize edilmesi demek; onu parla- 
mentarizmin Devlet Başkanı kılmak demektir. Bu da Cumhurbaşkanının 
"re'sen, kabili icra vel'ifraz (doğrudan, yürütülmesi ve yerine getirilmesi 
gereken)" bir istenç belirtme gücünden-yetkisinden soyulması demektir. 
Bundan dolayı da, kendisi, ayrıca, sorumsuz kılınır.

Bu yetkisizliği ve sorumsuzluğu, (ya da sorumsuzluğu-yetkisizliği) 
onun yansızlığını da getirir. Böylece, Cumhurbaşkanı, yürütülüp uygula
nacak siyasal iktidar eylemlerinde (tasarruflarında) bulunmaktan yoksun, 
ama, bunun sorumluluklarından da kurtulmuş olarak, siyasal arenada or
taya çıkmış konular-sorunlar-çalışmalar karşısında yansız da olabilme 
gücünü de kazanmış olur; bu "güç" ile de etkili bir uzlaştırmacılık işlevi
nin sahibi olur. 1924, siyasal hukukumuza, bunu da getirmiştir.

(Burada, Cumhurbaşkanlarımızın, bu çizgide olmayan profillerinin 
hukukça değil, siyasaca açıklanması gerekir: Birinci Cumhurbaşkanı ’ulu
sal istenç demokrasisinin 'kurucu-geliştiricisi-koruyucusu' nitelemi ve 
bu yoldaki olumlu karizması ile "lazım-iil icra vel infaz" kararlar alma 
organlarını etkilemiş ve yönlendirmiştir. İkinci Cumhurbaşkanı, aynı ulu
sal istenç denıokrasisinin koruyucu-kurucu-geliştiricisi özgörevinin 
(misyonunun) İkinci Adamıdır. Üstelik İkinci Dünya "nezaket"leri içinde 
bir Türkiye'nin sorunları içindedir. Çağın "totalitaryanizmlerinin de etkisi 
altında bir ülkedir Türkiye". Bu kompleksten gelen bir güç ile ayın etkile
me ve yönlendirme özverisini yerine getirmektedir. Üçüncü Cumhurbaş
kanı, "ulusal istenç ile çoğunluk partisini tıpkılaştıran (aynılaştıran) bir 
olgunun, yanlış daha doğrusu eksik yorumunun etkisi ile bir "İkili Oligar
şi" kurarak demokrasi organlarını etkilemiş; ve bu olgunun da kurbanı ol
muştur; "Ulus egemendir; onu temsil eden Meclis egemendir; onun ege
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menliği de, Meclisteki çoğunluğun istenci ile gerçekleştirilir. Bu istenci 
de, o çoğunluğun liderlik makamı, yani, o "ikili oligarşi" kendi "takdirle- 
ri-kendi istençleriyle belirler. Böylece, ulusal istenç bu liderliğin istenci 
ile tıpkılaşarak, yasamayı-yürütmeyi yönlendirir ve yönetir" denmiştir. 
Bu fiiliyat 1924'iin "Miidir İlkesi" olan "Hukuksallık-Hukuk ile bağlılık 
İlkesini" hiçe sayarak bir otoritaryanizme varmıştır. Sondan bir önceki 
Cumhurbaşkanı, iistün bir "veli-vasi-kefil Başkanın monolitik pederane 
istenci”nin yönetimini kurmak istemiştir: Devlet organizminin en üstünde 
bir Başkan; ve onun, yukardan aşağıya inen monolitik istecinin tahakkü
mü... Bunu başaramamışsa da, 82. içine, demokraside anlamsız, fakat, 
özellikle yasama ve yargı organlarının hukuk devleti gereklerine göre ça
lışmalarım engelleyen "haşiv" yetkiler koydurmuştur. Son Cumhurbaşka
nı ise, gene de parlamentarizmin "sorumsuz-yetkisiz-yansız Cumhurbaş
kanı" yapısı dışına çıkamamış olan 82 yi de, dışlayarak, parlamentarizm 
içine, kendisinin doğal yükümlülüklerinden ve sonsal (final) sorumluluk
larından da azade (kurtulmuş) bir "Başkanlı Hükümet" rahatlığım yerleş- 
tirici bir "Tek'in Sultası" rejimini kurma yolundadır.)

Ulusal Egemenliğinin Parlam enter Biçimi
1924 Anayasasıyla gelen siyasal ilke ve kurumlar, önce, tek partinin 

siyasal otarşizmi içinde, amacına uygunluktan sıyrıldı. Tahsildar— 
jandarma onbaşısı-tapııcu-işletme müdürü katılığında simgelenen bir ve
rimsiz sıkılık rejimi doğdu.

Bunu, Demokrat Parti, aslında "Halkçı olmayan" ve de muhafazacı 
bir "halk kesimlerine (köyliiye-esnafa-entelijensiyaya) inme dinamizmi" 
ile, iyi manüpüle etti ve iktidara geldi. Fakat, bu kez de, kendisi sosyal ve 
kültürel tutuculuk-başıboş bir bireyselci ekonomi şırıngalarıyla palazla
nan bir kişi ve zümre zenginliği dönemi açmazlarına düştü. Bunu, yöne
timsel ve siyasal baskılarla yürütürken; "yargıç statüsünde" olmayan bu 
nedenle "ulusal egemenliğin yargıç ve yargı yoluyla kullanılmasında yet
kisiz" olan Meclis Komisyonlarına yargı yetkisi vererek, "Anayasa İhla- 
li"ne de düştü. Bir darbe ile de kendisi düştü. Bu boşluk içinde de kendi
sinin dayandığı dört küsur milyonluk siyasal kitlenin, resmi siyasal katkı
sından yoksun olmakla birlikte, o sırada var olan Türk sosyo-kiiltürel yö- 
netimsel-politik yapılarının el birliği ile 1961 Anayasası yapılabildi: 
1924'ün sapmalarından kurtulmanın da yapılaşması olarak...

A—  1961, Türkiye'nin birikimleri olan ilkelerle, geleceğe yönelme
sinin içereceği ilkeleri bulma, bütünleştirme atılımı olmuştur.

1961, bu birikim demetinde olmak üzere, şu ilkeleri, 1924'ün yaptığı 
gibi, adeta "Tavzihan" (geliştirip açıklayarak) içerir:

I—  Bunlar aslında Çağdaş Demokrasi Tarihinden gelen siyasal ilke
lerdir ki, onları, 1961'e, bizim kendi anayasacılık gelişimimiz, içinde bu
lunduğumuz toplumsal koşullardan süzerek getirmiştir.
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Ulusal Egemenlik: Bu, rakip-benzer-eşit-kendine üstün bir başka 
cevherle çevrilmeden; ulusa ait olan "buyurma" gücüdür; "lazım-ül icra 
vel'in-faz" olarak, bir "istenç"tir. Özünde "tek"lik, "bölünmezlik", "sınır
sızlık", "diişmezlik" (yani, bir süre 'ulusça kullanılmadı' diye, "zaman aşı
mına uğramazlık"), "başkasına devir ve ferağ edilmezlik" ile nitelidir. 
Ulus, bir "moral kişi" (hukukça, 'tüzel kişi' sayılarak) egemenlik onun 
"kendini yönetme istenci ve gücüdür". Bunun içindir ki, özünde sınırsız
dır.

Demokratik temsili hükümet: "Ulus moral kişiliği" bu üstün nitelikli 
egemenliğini, bizzat kullanamaz; ancak, "temsilcileri" aracılığı ile kulla
nır.

Burada, kuramsal bir fantezi doğar adeta... Kuramda, (yani kamu hu
kuku kuramında) temsilcilerin gücü de, tıpkı, temsil ettikleri "ulusun gü
cü" gibidir, yani sınırsızdır: Çünkü, ulus moral kişiliği, temsilcilerine, 
sanki, kendisinden çıkmış gibi, kuvvetli -geçerli bir istenç belirtme veka
leti- temsilciliği vermiştir.

Fakat, temsili hükümet kuramının, siyasal olgular dünyasında, so
nunda, bir "oligarşinin ya da 'tek'in istenci" ve onun egemenliğine dönü- 
şürlüğü olasılığı karşısında, Temsili Hükümetin Demokratik versiyonu, 
kendini şöyle yapılandırmıştır: "Halkın (ulusun) egemenliği, temsilciler 
eliyle, 'Anayasa içre' kullanılır. "Böylece özünde sınırsız olan ulusal ege
menlik, "Anayasa Üstünliiğü"ne dönüşür: bu da; egemenlik yetkilerinin, 
"Anayasada gösterilen 'organlar' eliyle", "Anayasada gösterilen yolda" 
kullanılmasıdır.

"Kuvvetler Ayrımı": İşte bu oluşum, kuvvetler ayrımı ilkesi içinde 
bir yapılanmayı getirmiştir. Buna göre, egemenliğin türlü yetkileri, bir 
başka deyimle, kamu iktidarının türlü alanları türlü devlet organları eliyle 
Anayasada gösterilen yolda, Anayasada gösterilen ilişki biçimleri içinde 
birbirlerini dengeleyerek kullanılır. (Fakat, 1961, gene, Meclis Hükümeti 
döneminden gelen geleneği sürdürerek egemenliğin yasama ve yargı 
alanlarındaki yasama ve yargı yetkileri birimleri karşısına ve yanına, bir 
de "yürütme alanı" ve "yürütme yetkisi" birimi koymamıştır; yürütme 
alanındaki gücü bir "yürütme görevi saymıştır; bu alandaki gücü, yasa
manın yaptığı yasalar içinde ve yasama ile yargının yapacağı denetim al
tında yerine getirilen bir "görev" bir "görev gücü" saymıştır.)

Böylece o, kuramda, ikincilliğe indirilmiş gözükmesine karşın; de
mokrasinin, "parlamenter temsili hükümet" uygulamalarında, "başat" bir 
yer kazanmıştır; Meclis Hükümetinin kuvvetli temsil organına, kendi 

<"Kabine-Hükümet"inin hatta onun içinde de Başbakanın "siyasal takdir 
ve yeğlemeleri" olarak yaptırdığı yasaları, büyük bir dinamizm ile uygu
layan bir güç almıştır; öyle ki, adeta, terminolojide partiyi-Meclis çoğun
luğunu da içeren bir anlam genişlemesiyle "Siyasal İktidar" dendiği za
man, Meclis Hükümeti Döneminin, yarı parlamenter "1924 Döneminin 
bu mütevazi uzvu anlaşılır olmuştu.
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Parlamenter Sistem: Artık, son kırk yıl içinde egemen güçlerini- 
yetkilerini temelde, T.B.M.M.'nde merkezleştirme-belirtme-ve onun 
manyetiği içinde kullanma duyarlılığı içinde; hükümeti, dinamikleştir- 
me-"iktidar olgusu"nun etkili, ve fakat mutlaka sınırlı ve duyarlı (hassas) 
merkezi kılma akımı, bir hız kazanmıştı.

Bu, 1961 siyasal reformculuğu ile, Türkiye'nin 85 yıl önce başladığı 
"parlamentarizm sistemi"ni, yeni koşullar içinde olgunluğa erdirme yolu
nu açmaktı: Ve bu, "siyasal yeğlemede bulunma", "siyasal karan oluştur
ma ve uygulama" sürecinde, birbirleriyle "işbirliği" yapan, ama, birbirle
rini de "dengeleyen" bir siyasal "organizm"e varma idi.

Çok ülkede parlamentarizm vardır. Her birinin de kendi tarihsel zo
runluluğuna (imperatifine) ve gereksinmelerine göre, bu parlamentarizm- 
ler, özellikler gösterir. Ama, her birinde, birleşik bir parlamentarizm şe
ması ve işlerlik mekanizması vardır ki, buna bakarak, orada parlamenta
rizm, "parlamenter demokrasi" vardır diyebiliriz.

Önce Parlamentarizmin bir "üçlü şeması" vardır:
Mutlaka seçimden gelen bir "Parlamento: Bu tek meclisli ya da iki 

meclisli olabilir. Ama hiç olmazsa birisi genel halk seçiminden gelir. An
cak bir Başbakanın yönetiminde bir sorumlu "Kabine-Hükümet" ve özel
likle "sorumsuz-bıı nedenle yetkisiz-ve böylece mutlaka yansız" bir dev
let başkanı.. (Bu, bir kral, ya da seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olabilir.)

Sonra, parlamentarizmde, bir "özel mekanizma" vardır: Meclisle hü
kümetin birbiri üzerinde karşılıklı etkinliklerini-denetimlerini sağlayan; 
ve böylece parlamentarizmi bir "denge sistemi" kılan bir mekanizma...

Buna göre, Meclis, yalnız yasa ve bütçe yapan bir "müzakere" orga
nı değildir; kabine-hiikümeti denetleyen bir demokrasi öğesidir: soru- 
genel göriişme-gensoru-meclis araştırması-meclis tahkikatı yollarıyla, 
hükümeti denetleyen, sorumlu kılan (yani düşüren ve gerekirse mal ve 
ceza sorumluluğuna uğratma kapısını açan) bir demokratik denetim ve 
hükümet üzerinde etkinlik (faaliyet) gösterme merkezidir.

Başbakan yönetim ve önderliğindeki Kabine Hükümete gelince: Bu 
da devlet organizmi içinde araştırıcı-siyasal seçenek üreticisi-onu, mec
lisin siyasal, yargının hukuksal denetimi altında uygulayan ama, buna 
karşılık meclis üzerinde sürekli etkinlikte (faaliyette) bulunarak, onunla 
kendisini dengeleyen dinamik bir öğedir. Kabine-Hükümet, Meclis üze
rindeki etkinliğini ve denge bulma etkisini de şöyle yapar, ürettiği seçe
nekleri yasa projesi halinde Meclise sunar; meclis komisyonlarında ve 
genel kurulda bu projelerin utkuya (zafere) ulaşması için, tartışmalara gi
rer; onların yasa halinde ilanını sağlar (bu konuda Devlet Başkanını etki
leyerek o yolla yasaların da uygulanmalarının gerekli düzenlemelerini 
yapar); "parti disiplini" yoluyla kendisine egemen olduğu çoğunluk parti
sinin ağırlığını kullanarak, bizzat parlamentonun kendisini etkiler-hatta 
yönlendirir-ve böylece Meclisin kendisini etkilemesi ve sorumlu kılması
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na karşı, o da Meclisi bu yönlendirme ile etkiler ve hatta, meclisi, "fesih" 
ya da "seçimleri yenileme" yolu ile tehdit ederek, "meclis-hiikmet" den
gelenmesini gerçekleştirir. Burada, partilere dayalı "çağdaş parlamenta- 
rizm"de bir yeni olgulaşma doğmuştur: Yürütme (icra) kendisini düşüre
rek— yargı önüne göndererek sorumlu kılan Meclise karşı, kendisini ko
ruma dengesini kurabilmek için, meclisi fesih silahını kullanırdı. Bugün, 
hem bu "fesih" hem de onun amacı, geçersiz olmuştur. Hükümet ve onun 
şefi Başbakan, parti disiplini yoluyla, meclis çoğunluğuna egemendir, o 
yol ile de Meclisi etkisi altında tutar. O zaman, Meclisin kendini etkile
mesine karşı bir silah almak üzere, fesih ya da seçimi yenileme, siyasal 
anlamını yitirmiş oluyor. Bugün, yeni seçime gitme, bir Meclis çoğunlu
ğu, ve onun hükümeti için, kendini dengede tutma aracı olmaktan çıkmış
tır. Bu mekanizma, bugün Kabine hükümetin, Meclisteki çoğunluğunu en 
az zararla korumak yada bu çoğunluğunu büyütmek için en elverişli kon
jonktürü sezip tam o ortam içinde seçime gitmek mekanizması olarak 
kullanır.

Bugün, Parlamento, soyut bir "ulus egemenliği"nin simgesi olmak
tan çok Meclisteki parti çoğunluğu yoluyla işleyen bir "Kabine- 
Hiikümet" onun içinde de, parti liderinin Başbakanlığının otoritesi yo
ğunluk kazanmıştır. Ve fakat bu otoritenin de, bir otoriteryanizme kay
maması için, çağdaş demokrasi, hukuksal olarak "Bağımsız Yargı Dene
timi"; sosyal olarak, birbirlerinden farklılaşmış "demokratik kurumlar ya
pısallaşması"; siyasal olarak da, bu kurumların siyasal etki üretme dina
mizmi oluşları gibi yollar bulmuştur.

Başka bir deyişle, Parlamenter biçimi içinde, demokrasi ve onun 
ulusu, onun da ulusal egemenliği, eşittir, o partinin hükümeti, bu hükü
met de eşittir Başbakan ve bu olgunun sonucu ulus ve ulusal egemenlik, 
onun egemen olduğu demokrasi, eşittir "Başbakanın istenci'-Başbakanın 
istencinin "takdir", "yeğleme" gücü, otoritesi... olgusu doğmuştur.

Ve fakat, bu olgu da, hemen, yargı denetimi-kamuoyu denetimi me
kanizmalarıyla, genel demokratik süreç içine alınmaktadır.

Bütün parlamentarizmlerde birleşik bir nitelik olmak üzere, parla- 
mentarizmin bu "Kabine-Hükümet"i, önce, türdeş (mütecanis) bir heyet
tir: Birleşik görüş ve düşünüş sahiplerinden kurulu olarak... Bunu sağla
masının en iyi yolu, kabinenin, aynı parti üyelerinden oluşmasıdır. Bu 
olanaksız ise, birleşik, bir koalisyon programında sağlanır.

Sonra, bu hükümet, türlü kişilerden kurulu olduğu halde, her bakan, 
Meclisin birer (comis)'si değildirler, Meclisin karşısında, birleşik, "tek" 
(unique) bir heyet oluştururlar. Onun için de, Başbakanla birlikte, birbir
lerinin eylem ve politika üslup ve icralarından birleşik ve zincirleme so
rumluluğa bağlıdırlar.

Bu Kabine-Hiikümet, ayrıca, genel yönetim (idare) açısından, türlü 
ve birbirinden ayrı "kamu hizmeti demetleri"nin, yönetimsel şefleridir. 
Onun içindir ki, aslında tiirdeş-"tek" bir heyet oldukları ve bu nitelemle,
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hepsini aynı sorumluluk-bağlayan bir politikaları olduğu halde, her hiz
met grubunun (bakanlığın) ayn politikası-yetkisi ve sorumluluğu da var
dır. Ve bakan bakanlığının en üst yönetimsel (idari) şefidir. Bu yönetim
sel ayrımlaşmanın, bir programda ve politikada bütünleşik olarak kalma
sını, Başbakan sağlar.

Ve sonunda, politik açıdan, bu Kabine—Hükümet, bir partinin yük
sek merkezsel şeflerinden kurulu bir "Lider Heyet"dir. Bu suretle, bu he
yet, genel parti görüşünün yansıması olur. Bu yansımayı, kendinde iyi 
merkezlendiren parti şefleri (yani Bakanlar), Başbakan karşısında güç ka
zanırlar.

Parlamentarizmin bu ikinci uzvunun en renkli öğesi de Başbakandır: 
Onun için, biraz yukarıda "Kabine-Hiikümeti, bir Başbakanın yönetimi 
ve önderliği altında gösterdik... Hükümeti kuran-Onun politikasını sapta- 
yan-belirten-geliştiren-bu politikanın, her kamu hizmeti grubuna (Ba
kanlığa) yansımasını sağlayan-bakanlan, politik yönetimsel gidişatların
da, (hatta özel yaşam usluplannda) bir genel tutarlılığa götüren ve bunda, 
onları denetleyen, Kabine-Hükiimetin Meclisle ilişkilerini düzenleyen ve 
denetleyen-kendi düşmesi istifası, ölümü ile, Hükümetinin sonunu da be
lirlemiş olan, Başbakandır. Onun için, politikalar ve hükümetler, Başba
kanın adı ile anılır: Churchil Hükümeti, Atlee Hükümeti, Papaandreu Hü
kümeti, Demirel Hükümeti gibi...

Parlamentarizmin, bir başka öğesi, Devlet Başkanlığıdır: İçten gele
bilir, parlamento içinden, ya da dışından seçilmişlikten gelebilir. Ama, 
mutlaka, sorumsuz-yetkisiz-yansızdır.

Ulusu moral kişiliği, hemen "siyasallaşır". Bunun anlamı ve deyimi 
"Devlet olmaktır". Devlet de, bu Başkanda simgelenir, onun kişiliğinde 
temsil olunur.

İşte bu temsili1; toplumun devletsel ilişkilerinde sorumluluklarla göl- 
gelendirmemekte-kaygılandırmamakta-sosyal yarar görülür. Bu, bir tür, 
Ulus-Devlet tüzel kişiliğinin doğasında var olan bir "dokunulmazlık" 
(masuniyet) ayrıcalığıdır.

Ama, asıl, demokrasinin parlamentarizm pratiğine ve zorunluluğuna 
bakalım: Devletin sürekliliğini deyimlemek bir simgede sağlamak gere
kir. Siyasal yeğlemeler-seçenek üretmeler-uygulama üslupları bulmalar 
aramasında, sürekli bir savaş-yenilemeler-değişmeler süreci akıp git
mektedir. Siyasal iktidarlar da, bir yenişleşme değişme süreci içindedir
ler. Bu bir karmaşa, ama, totaliter-otoriter bir saldığın tahakkümüne ken
di içinde olanak vermeyen bir "Demokratik karmaşa"dır.

Fakat ne de olsa, sürekli değişmeler-yenilemeler süreci içinde, dev
let yaşamının (ki ulusun, ulus yaşamının siyasallaşması idi) sürekliliği
nin—ebediliğinin deyimlenmesi-belirginleştirilmesi gerekir. Bu olguyu da 
Devlet Başkanlığında, simgeleştiririz, kişileştiririz (teşahhus ettiririz).
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Devletin sürekliliğinin, ebediliğinin doğasından onu deyimleyen- 
simgeleyen-kişileştiren (teşahhus ettiren) Başkanı, suç ve suçluluk aran
ması işlemlerinden kurtarma (azade kılma) ayrıcalığını da doğal olarak 
getirir sayılır. Zaten, demokrasinin parlamentarizm pratiğinde, Devlet 
Başkanı, siyasal yeğleme üretmek yükünden de kurtarılır (azadedir).

Böylece, Devlet Başkanı, siyasal alanda, siyasal üretme zorundan 
kurtarılınca, kendisini, bu hususta gerekli yetkilerle donatmağa da gerek 
kalmaz. Nitekim demokrasinin parlamenter biçiminde, Devlet başkanı, 
re'sen lazım-ül icra vel infaz (kendi başına, yürütülmesi ve uygulanması 
zorunlu) karar alıp uygulatma yetkilerinden soyutlanmıştır.

Bu Devlet Başkanının sorumsuzluk-yetkisizlik yanında, bir üçüncü 
niteliği de, "mutlak" bir "yansızlık" dır. Türlü, kimi zaman birbirine zıt 
dinamiklerin sürekli olarak, birbirleriyle çatıştığı o "siyasal arena"da, bu 
çatışmayı, "sükuna indirgemede" ondan "konsensüsler (birleşik rızalar, 
oydaşlaşmalar) çıkarmada; onları, "uzlaşmalara ulaştırmada bir aracıya, 
bir katalizöre, bir sükun kaynağına gerek vardır.

İşte, demokrasinin parlamenter biçiminde, çatışan, ayrımlı politika
lar, birbirlerine uymayan seçenekler üreten dinamikleri, birleşik nzaya- 
uzlaşmaya-konsensüse götürebilecek bu kaynak, bu merkez, Devlet Baş
kamdir.

Devlet Başkanı, bu işlevini, usu ile, bilgisi ile, deneyim birikimi ile, 
bütün bu zenginliklerle olgunlaşmış "mümtaz kişiliği" ile yapacaktır. En 
kuvvetli en gerekli gereksinmesi de, "inandırıcı" olmasıdır.

Ve bu inandırıcılığını da, özellikle, çatışan dinamiklerden birinin ya
nında mutlak olarak yer almamakla kazanabilir. Ve bundan da, onun 
"yansızlık" niteliği doğar.

"Sorumsuz", çünkü "yetkisiz" (başka bir sıralama ile, "yetkisiz", bu 
nedenle " sorumsuz" olan) Devlet Başkanı aynı zamanda ve özellikle 
"yansız" olacaktır.

Zaten "yetkisiz"dir; "yan" olsa da, o yan yararına kullanarak yetkisi 
yoktur, diye bir avunma aramak, yersizdir. Çünkü, kendisi, ne de olsa bir 
"ağırlık"tır. Bu ağırlığını yanlardan biri yararına koyarsa, önce, bir "den
geler rejimi" olan demokrasinin, bu niteliği bozulur. Sonra da, ve özellik
le, bu yetkisiz kişiden, gene demokrasinin beklediği o, çatışan dinamikle
ri sükuna indirgeyici o, türlü seçenek politikalardan birleşik rıza ve kon
sensüs aratıcı işlev "inandırıcılığını yitirir" o işlev sahibini, "yetki gaspçı
sı" durumuna sokar.

—  Ulusal Devlet: Türk Devrimi, siyasal-kültürel ve sosyal olarak, 
uluslaşma sürecinin oluşturulması-olgunlaştırılması-geleceklere doğru 
geliştirilmesi devinimidir. Onun için 61 Anayasası da, siyasal reformlar 
alanında, onu içerme yolunu seçmiştir.

Ulusal Devlet aslında, "Misak-ı Milli" içinde "Türk ulusunun Ba
ğımsızlığını" kurmasının siyasal olarak deyimlenmesidir. Misak-ı Milli
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içindeki tüm insansal-katmansal-kiiltürel varlıklar, "Cumhuriyet" içinde, 
birarada yaşama istenci bilincine varmışlardır. Bu bilinçle, önce, emper
yalizme direnerek, siyasal bağımsızlığı elde etmişlerdir. Sonra, o zaman
lar dünya gündeminde olan enternasyonalizm içinde erimeme bilinci ile, 
bu bağımsızlığı nasyonalizm olarak, kuvvetlendirmişlerdir. Fakat, bunun 
önüne, "ırkçılığa dayalı bir faşizm" çıkmıştır. Siyaseten, Misak-ı Milliye 
dayalı Cumhuriyet içindeki bu zengin "insansal-katmansal-kliltürel- 
varlıklann, "siyaseten de birarada yaşama istenci ve bilinci", buna da di
renmiş ve bazen kazanmıştır.

Böylece, Misak-ı Milli sınırlan içinde yer alan bu türlü insansal- 
katmansal-kültiirel öğeleri, birleşik bir yaşamdan gelip, gene birleşik bir 
yaşam içinde kalma "siyasal istenci"ni deyimleyen "Türk ulusalcılığı ver
siyonu egemen olmuştur ki, bunun emperyalizme-enternasyonalizme- 
ırkçılığa-faşizme ve bunlara ek olarak belirli bir dinselliğe karşı anlamı 
vardır; ve türlü insansal-katmansal-dinsel-kiiltürel ayranlaşmaları, ken
dinde bütünleştiren bir boyutu vardır.

—  Laiklik İlkesi: Bu çok yönlülüğü ve ayrımlaşma olgusunu ancak, 
uygar bir sosyal bileşim kurarak, birarada tutabilir ve boyutlandırabilirdi. 
Bu da "laiklik"ten ibarettir ki "Medeni bir-Heyet-i içtimaiye-olmamn 
koşulu"nu oluşturuyordu. Adı geçen "bağımsızlık"ın, her yönden bir ba
ğımsızlık" olarak gerçekleşmesi için; "ulusal devlet"in emperyalizme- 
enternasyonalizme-ırkçılığa-faşizme karşı olması gibi; sosyo-kiiltiirel 
alanda da "arkaik (eskil) gelenek ve kurumlar"a da karşı olmak gerekirdi. 
Bunu da, 1924'den gelen metafiziğe dayalı arkail gelenek ve kuramları 
bir politiko-sosyal-kiiltürel devinim ile antlayıp yerlerine, bilimsel- 
ussal-deneyimsel verilere dayalı, bütün çağların "ratio"su olacak nitelik
teki "Laiklik İlkesi" sağladı.

Bu erekle laik devlet aşaması gerçekleştirildi. Bu metafiziğin, devlet 
ilkesi ve yapı öğesi olmaktan çıkarılmasıdır. Bunun sağlıklı olarak ger
çekleşip işleyebilmesi için, bireyin-ailenin-sosyal, ekonomik ve kültürel 
katmanların da laikleştirilmesi gerekirdi; bu, laik devleti, laik toplum 
içinde kurma idi.

Böyle bir tasnif (sıralama-düzenleme-sınıflandırma) içinde, laikliği 
kavramak oldukça kolaylaşır. Laiklik: dinin bireysel vicdana indirgenme
sidir; bütün inanç ve ibadetin, kişinin vicdanına bırakılmasıdır; bu meta
fizik dışındaki bütün dünya işlerinin de bilim verilerine, us bulgulanna 
dayalı insansal yasalara, insansal ahlaka bırakılmasıdır; beşikten mezara 
kadar ki bir süreç içinde, yeyip içmeden, kılık ve kıyafetten başlayıp, 
nikâhtan-sanat ve ticaretten-ölüm ve mirasa kadar uzanan bütün insan- 
sal-ailesel-katmansal-ulusal ilişkilerin ve duramların, metafizikçe de
ğil,bu insansal yasalar ve bu ahlaksal kurallarla düzenlenmesi- 
yürütülmesi-yönetilmesidir; "uhreviyet" dışındaki, bütün alanlann, din 
denetiminden uzak tutulmasıdır, (ki, aslında, din, uhreviyet dışındaki du
rumların ve insan ve toplum ilişkilerinin tümünü de, tahakkümü altına al
mak ister.)
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Birey-aile-katman-ulus, böylece, metafiziğin tahakkümünden kur
tulup, laikleşince, ve böylece laik topluma ulaşınca, devleti, laik yapıya; 
siyasayı da, laik yeğlemelere dayatmak olanaklaşır. (Tersini de gerçekleş
tirmeğe uğraşmak gerekir: Devletin laik ilkeye, laik yapıya, laik siyasaya 
ulaşması oranında, toplum ve toplum ilişkileri de laikleşir.)

Laiklik bu ise (ki, bundan başkası değildir) toplumun, onun siyasal 
olarak örgütlenmesi olan devletin, dini, vicdanlara indirgemek, ve orada 
ona kimsenin ve devletin karışmamasını sağlamak, bir demokrasi görevi 
olur. Fakat aynı zamanda, aynı devletin, dinin, vicdan alanını aşarak, bi- 
reyin-ailenin katmanın, toplumun, uhreviyet dışındaki bütün "insansal 
(beşeri)" ilişkilerini de düzenlemeğe-yönetmeğe-denetlemeğe kalkması
nı önleyip; adı geçen süjelerin insansal özgürlüklerini sağlaması da, gene 
bir demokrasi görevi olur.

Uhreviyetçilerin, kılık kıyafetlerini, basit bir giyim-kuşam işi ve bu 
nedenle, bir tür insan hakkı olarak ileri sürmeleri, geçerli değildir. Çünkü 
bu kılık-kıyafet, öteki birey-aile-katman ve de ulusu, devleti, "Şeriat"a 
göre yaşamağa zorlamanın, (hem de "cihad" yoluyla zorlamanın) simge
sidir; dinin, vicdanı aşıp, herkesi, toplumu ve devleti yönetmesinin- 
yönlendirmesinin-denetlemesinin alemi-standartı (bayrağı)dır. Fransa'da 
bile, üniversitede dinsel kılık, böyle sayılmıştır; ve Fransız Danıştayı, 
üniversite ve eğitim makamlarına, üniversite içinde giyilmesi, bir insan 
hakkı sayılmayan dinsel kılıkların önlenmesi için önlem alma yolunu aç
mıştır (1989 sonları verdiği bir danışma kararı ile...).

g—  Evrensel Kaynaktan Gelip, Toplumsal Koşullarımızın Zorunlu 
Kıldığı İlkelerden biri de İnsan Haklan ilkesi, hatta öğretisidir.

İnsan Hakları: 61 'in siyasal reform sürecimize getirdiği en geniş- 
derin-etkileyici ve çarpıcı bir "ilke-kurum", insan haklan doktrinidir.

İslamda da, insan haklan vardır, denir. Hatta 1215 "Magna Car
tasından önceleri de, İslamda, insan haklan vardır, denir, ve bu alanda, 
öncülüğü İslama verme eğlimi gösterilir.

Bu görüş, iki açıdan rötuşa gereksinimlidir: Eski Yunan'da da, Ati- 
na'lı ayrıcalıklar vardı. Hele, bir paradoks gibi gözükse de Orta Çağda 
Kilisenin Rabbani-Tannsal Hukukculan, "insan" yaranna, kimi "miide- 
ler"i işlemişlerdir.

Atina kökenli ayrıcalıkları, bugünkü "İnsan Haklan Doktirini" için
de sayamayız. Çünkü, Atina da, asıl olan "devlet"dir. Onun hakları önün
de, "kişi"nin dunımları, ikincildir; bu bakımdan, onlar, çağdaş anlayışa, 
göre insan hakkı saymak zor olur. Ama, Kilise Hukukculannın insan 
hakları yaklaşımı, bugünkü doktrine uygundur. İslamınki ise, ayrıca, da
ha sonra oluştuğu halde, çağdaş anlayış içinde değildir. Çünkü, bunlar, 
devletin uyruklarına dolayısı ile Tanrının, kullarına bağışlarıdır; Tanrı
dan, dolayısı ile onun yeryüzü gölgesi olan Emirülmüminin devletinden, 
resmen istenemez ve devlet, bunlara resmen zorunlu kılınamaz. Bunlar, 
birer "Tanrısal-Devletsel" lûtuflardan ibarettir.
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İnsan haklan, siyasal reformumuza, Tanzimatla girmiştir; 1876 Ana
yasası ile sürmüştür. 1908 İkinci Meşrutiyet Devrimi ile ve özellikle siya
sa dünyasında, yelpaze genişliğine kavuşmuştur; Cumhuriyet ile, boyut- 
lanmıştır. Fakat, bütün bu aşamalar içinde tam bir gelişim yoktur.

Bunun, kendine göre bir nedeni de vardır: İkinci Meşrutiyeti oluştu
rup, Cumhuriyeti de etkilemiş olan düşün hareketlerinde, toplumun 
özerkleşmesi; bunun da devlet kavramı içinde mütalaası; ulusun bağım
sızlığı kavramında sonuçlanması gelişimi olmuştur: Toplum-Devlet siya
sal bağımsızlığını algılayınca, "Özgürleşmiş" olur; onun içindekiler de 
özgürleşmiş olur, denmektedir. Bu görüş, bir aşama olmuştur, ama, "öz
gürlük" kavramını, bireysel-kişileştirmeğe (bireyde teşahhus ettirmeğe) 
elvermemiştir. Kadın-erkek eşitliği bile sağlanmış olmakla birlikte, bü
tün haklara kaynaklık edecek "özgürlük", genellikle ulus moral kişiliği
nin özgürlüğü ekseni üzerinde, dönüp durmuştur. Bu yüzden, siyasal açı
dan kimi tarihsel zorunluluklar sonucu özgürlük geneline konan sınırlar, 
fazla duyarlılık uyandırmamıştır; "kabul" görmüştür: "Ulusal özgürlü
ğümün sağlanmasının en doğal sonucu sayılmıştır.

Ama, 1924 Anayasasının ve halkçılık ilkesinin, İnsan Haklanna açık 
bir içeriği de, hep var olmuştur. Öyle ki, bu açık kapıdan, Demokrat Par
tinin özgürlükçülüğü kolayca girmiş ve iktidar da olacak kadar halk ka- 
bülüne ermiştir. O kadar ermiştir ki, Demokrat Parti, kendi vaidlerine 
hânis (sadakatsiz) duruma düşünce, halk, özgürlük imajı veren 27 Mayıs 
darbesinin manyetik alanına kolayca girivermiştir.

Ve 1961 Anayasası da, zorluğa uğramadan, geniş bir yelpaze yayılı
mı, derine inme özü ile, gelişik bir insan haklan olgusunu yaratmıştır.

Yelpazenin genişliği şuradadır: insanın, insansal onuruna layık ola
rak, biyolojik-moral-entellektüel alanlarda gelişmesinin olanakları, zen
gin tutulmuştur; insanın bu üç alanda gelişmesine, devletin engel olma
ması kabul edilmiştir. Tersine, bunları hızlandırması görevi yaratılmıştır. 
Ayrıca, bireyin-ailenin-mesleğin-sosyal katmanın uğramış bulunduğu, 
bütün ekonomik ve sosyal zayıflıklann giderilmesine yönelik, bir dizi 
hak kabul edilmiştir.

Derinlik ta şuradadır; bütün haklar, ancak demokratik bir algı içinde 
sınırlanabilir; ve, bu sınırlamada, her hal ve kârda, "öz"e dokunulamaz.

h—  Toplumsal koşullarımızın zorunlu kıldığı ilkelerden bir başkası 
da "Sosyal Devlet"tir. Buna, 1961, "Sosyal Hukuk Devleti" demektedir.

Kapitalizm ve Liberalizmin "Birey" ekseni üzerinde kurduğu "Ben- 
Benlik-Bireysel yarar-Bireysel Motivasyon" duyarlılığına bir karşılık ol
mak üzere, "Sosyal Devlet" kavramı üretilmiştir.

Liberalizm, duyguda, düşünde, etkinlikte (action'da) insan ruhuna- 
usuna-devinimine; engelsizlik içinde bir oluşum serbestliği-bir üretim ve 
yapım (inşa) gücü- insanı ve toplumu bir hoşgörü içinde özümsemeyi ge
tirmişti.

448



Kapitalizm; insanın, kendi yararlan ve onlan, kendi gücü ile gerçek
leştirme yöntemlerini kendi istenci ile saptama ve bu yol üzerinde, yan
lışlan ve kazammlanm kendisinin yüklenerek taşıması serbestliğini getir
mişti. Fakat, liberalizmin ruh-us-devinim serbestliğinden yola çıkıp; ka
pitalizmin "kendi yazgını, yanlış ve kazammım kendi hesabına olmak 
üzere kendinin saptayıp, eylem serbestliği kazanma süreci, insanda- 
koşullan baştan elverişli olan sosyal katmanlarda "Bencillik"e dönüşü
yordu. Sonra, bu durum, toplumda, daha baştan ekonomik-sosyal açılar
dan zayıf-yoksul-olanaksız-iyi yetişmemiş bireylerin-ailelerin-meslek 
adamlarının-sosyal katmanlann durumlannı iyileştirmeğe elvermiyordu. 
Hatta, durumlan elverişlilerin bencillikleri, bu zayıflıklan arttıran saikler- 
den biri oluyordu.

Ve "hukuk"da, birinci kategoride olanlann "bencillik"ini törpüleyen 
bir hukuk olamıyordu, ikinci kategoride olanlara, yeterli, "insan onuruna 
layık" bir toplumsal koruma ve geliştirme getiremiyordu. Onlan, dinin ve 
elverişli kategorilerin "merhamet"inden fazlasıyla koruyamıyordu.

Onun için, ortaya, düşük kategorilerin yaranna bir "sosyal dayanış
ma" gereksinimi çıktı. Bu aynı zamanda, bu yaran doğurmaya ve etkili 
kılmağa yönelmiş bir hukuk düzenlemesini de gerektiriyordu.

işte, bu dayanışma ile, bu düzenleme gereksinimi, kendini, "sosyal 
hukuk devleti" deyiminde deyimleme olanağını buldu.

Böylece: sonucu, "yok edici" bir savaşa angaje olmayı içeren sosya
lizm türünün içerik ve yöntemlerine başvurmadan; toplumdaki aşağı dü
zeyde olan bireylerin-ailelerin-mesleklerin-sosyal katmanlann, hem 
kendi içlerinde kuvvet kazanacaklan bir "dayamşmacılık"elde edilecekti, 
hem de, bu dayanışma, üst sosyal katmanlara da, onlardan merhamet ve 
lütuf isteme olarak değil, bir düzen gereği halinde uzanarak, onlardan, 
ekonomik ve sosyal açılardan zayıf olanlara, "değer-yardım" transferleri 
sağlıyacak bir hukuksal düzeni de kurmuş olacaktı.

"Sosyal Hukuk Devleti" ekonomik ve sosyal açılardan zayıf olanla
nn, doğrudan doğruya "Toplumca" korunması-onlann ekonomik, sos- 
yal-kiiltürel "güvenceli" bir ortamda, kendilerini geliştirme olanaklarına 
kavuşturulması-bunun için, üretimde, alt katmanlanmn ve bölgelerin 
güçlerinin devinime geçirilmesi, ve böylece, toplumsal gereksinimlere 
göre dizelgelenmesi -paylaşımın, bu sürece katkı oranına bağlanması- 
toplumun, ekonomik, sosyal, kültürel, yapısının, yoksulluğun, verimsizli
ğin, kültürsüzlüğün, korkunun etkisinden arınmış bir yapıya doğru değiş
tirilmesi düzenine deyimlerlik kazandırmıştır.

En özeti ile 61 'in sosyal hukuk devleti ilkesi, budur. Bir yandan in
san haklarını içerir; bir yandan, insan haklannı, insan onuruna layıklık 
noktasından kalkarak, insanda ve gruplannda, insanı ekonomik-sosyal- 
kültürel zayıflıklardan kurtaracak bir sosyal dayanışmayı içerir; ve so
nunda da bu dayanışmanın işlerliğini ve verimlilğini sağlamak için, daya
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nışmayı, üst sosyal katmanların lütuflarına değil, genel hukuk düzenine 
bırakır; devleti, üretim -paylaşımı, kültür dağılımını verimleştirme- adil
leştirme işlevi ile yükümlü kılar. Ve türlü, "Siyasal İktidar"ları, bu ana 
çerçeve içinde olmak üzere, seçenekler üretmeğe olanaklı kılar; sosyaliz
min yıkıcı "şiddet" türünün savaşımlarına; kapitalizmin "bencil çıkarcı
lık larına düşmeden, her eylemi, "demokratik hukukun ilkeleri" içinde, 
adalet üzre düzen hukuka bağlayarak...

Ekonomik-sosyal-kültiirel açılardan zayıf birey ve gruplarının, insan 
onuruna laik bir ortama indirgenerek korunması-gelişmesi hususunda, 
"şiddet-bencillik" dışında, "serbestlik-toplumsal dayanışma" ekseninde 
seçenek politikalar üretme içindeki temel kural "demokrasi içre kalmak
tır".

Bunu anayasal ölçütlere vurursak şunu söyleyebiliriz:
İktidar ve muhalefette, bütün partiler, bütün görüşlerini, deyimleme, 

seçenek biçimine sokma ve gerçekleştirme olanağını kullanırken, özlerini 
bozamayacakları şu kurumlan "saklı" (mahfuz) tutmak zorundadırlar: Ai- 
le-Miilkiyet ve Miras -kişisel girişim serbestliği- çok partili düzen... 
Bunlar üzerinde, insan haklan -sosyal ve ekonomik zayıflıklann gideril
m esi- parti etkinliklerinin (faaliyetlerinin) düzenlenmesi açılarından, ey
lemlerde bulunurken, şu ya da bu nitelikte, şu ya da bu içerikte ve boyut
ta davranabilirler; fakat, bu kurumlann "öz'lerini bozacak ölçütlere gidi
lemez. Bunlar, Anayasaca saklı kuramlardır.

1961 Anayasasının Kuramlarına gelince:
Bu, genelde Aydınlıklar Çağından gelen, bizim 1890, 1876, 1920 

B.M.M. Dönemi, 1921, 1924 Anayasalarından geçen, ulusal egemenliğe 
ortaksızlık temelinde bir demokrasileşmenin yapısıdır. Böyle olunca da, 
"Siyasal Reformculuk Süreci"mizin, çok önemli bir aşamasıdır. Öyle ki 
Atatürk'ün 1924 Anayasasında, o zamanki koşullar içinde vardığı nokta, 
1961 ile, kendi zamanının koşulları içindeki bir oluşum ile gelişmiştir.

Bu yapı, temelde, parlamenter sisteminin yapısıdır; onu, "hukuk 
devleti"nin teminat kurumlanyla donatmadır. Ve ayrıca, bir yandan özerk 
kuramlarla da, zenginleştirmedir.

Parlamenter yapı olarak, onun klasik üç öğesine dayanır: "Sorum- 
suz-bu nedenle de "yetkesiz"-çünkü devleti temsil eden ve çatışan siya
sal dinamikler arasındaki uzlaşmayı sağlama işlevinin gereği "yansız" 
olan bir Cumhurbaşkanı... İki dallı, bir müzakere-tartışma-karar organı... 
Bu iki dalın "Millet Meclisi" denen bölümü, tümüyle seçimden çıkar. 
Parlamenter süreç içinde, asıl yetki ve temsil ağırlığı ondadır. Süresi dört 
yıldır.

İkincisi olan "Cumhuriyet Senatosu", büyük çoğunluğuyla (150 üye) 
6 yıl için seçimden gelir. Ama içinde 27 Mayıs 1960 Devrim-Darbesini 
yapan, yaşam boyu sürecek olan Senatörler ile eski Cumhurbaşkanları
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"Tabii Senatör" olarak yer alırlar. Ayrıca, Cumhurbaşkanınca 6 yıl için 
seçilen (Kontenjan) senatörler de vardır. Ama, bu seçimden gelmeyenler 
de, T.B.M.M. üyesidirler, seçimden gelmedikleri halde, ulusun temsilci
sidirler. "Temsili Vek'âlet Yetkileri" Anayasadan gelir. (27 Mayıs Dev- 
rim-Darbesini yapanların yaşam boyu bu temsilcilikleri yadırganmıştır.)

Üçüncü öge, etkin (faal)-diııamik bir "politika üretme ve yönetme 
("icra"da bulunma) uzvu olarak "Kabine-Hükiimet"tir. Bir Başkanın li- 
derliğindedir, kıırııluşunda-işleyişinde onun "sevk ve idaresindedir. Bir
leşik ve zincirleme sorumlulukta, Meclisle parlamenter ilişkisi vardır.

Bu siyasal yapı, kimi hukuk devleti teminat kurumlarıyla zenginleş
tirilmiştir. Böylece Siyasal Reform alanında, yapısı, genelde siyasal ol
mayan bir uzuvlaşma yolu ile de, demokrasileşme sürecimiz, yeni bir 
aşamasını algılamıştır.

Bu "hukuk" devleti teminat kurumlarım üç kümede görmekteyiz: 
Bağımsız Yargı, Özerk ya da yansız Kurumlar ve, "karar" sürecini etkile
me, ona yapılarının özelliğine göre katkı getirme kurumlan...

Bağımsız Yargı: Bu öteden beri ileri sürülen bir nitelik ve örgütlen
me ilkesidir. Yargı bağımsız olmalıdır, olacaktır. Nasıl?

İşte 1961, bunu kurumlaştırmıştır: önce, "Yüksek Hakimler Kurulu" 
aracılığı "Adliye YargıçlarTnın, bağımsızlığını sağlayarak...

Bu kurul, Yargıtayca, kendi üyeleri arasından seçimle oluşturulduğu 
için daha baştan, demokratik yapıdadır. Adalet Bakanını, bunun üzerinde, 
yönetimsel etki ve kumanda yetkisi yoktur.

Yönetimin, yönetimsel eylemleriyle, hukuk devletine uymayışının 
teminatı olarak bir yönetimsel yargı yeri olarak bilinen Danıştay, gelişti
rilmiştir; üyelerinin atanmaları, yönetimin tekelinden çıkarılan bir kombi
nezonla "Bağımsız Yargıç" olma düzeyine çıkarılmıştır.

Gene, bağımsız yargı temelinde olan "Anayasa Mahkemesi"de "hu
kuk devleti"nin en yüce bir teminatı olarak, 1961 Anayasasınca yaratıl
mış ve işlemeğe sevk edilmiştir: "Ulusal Egemenlik"in, siyasal temsilci
lerinin "yasa yapma" istencinin "Anayasa dışına taşması"nın önleyici te
minatı olarak...

Bu yüksek Anayasal yargı mercii, Anayasada deyimini bulan ulu
sal temsil organının yasalarını, bir başka deyimle, ulusal istencin —  
Rousseau'nun diliyle- tantanalı deyimlerini, gene Anayasada yer almış 
bulunan ulusal egemenliğin "yargı yetkisini", "ulus adına" kullanarak 
"iptal eden" Anayasa Mahkemesi, bağımsız yargı temelinde kurulmuş
tur.

1961’in siyasal reform alanına getirdiği ve hukuk devletini sağlayıcı 
olarak ele aldığı teminat kurumlannın ikinci kümedeki özerk ya da yan
sız kurumlar, üniversite ve T.R.T.dir.
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Bunlar, yapı olarak, genel yönetimin içindedirler. Fakat, üniversite 
"özerk bir kamu tüzel kişisidir". O nitelikte bir "iç yapı" içindedir; kendi
leri de özerk üyelerince yönetilmeleri gerektiği, ve de öyle olduğu için... 
Üniversiteye bu özerklik, siyasal iktidarın, siyasal eylemlerinin tacizle
rinden uzak olarak işlemesi için verilmiştir.

T.R.T. de, "yansız bir 'kamu tüzel kişisi'dir". Kendileri de özerk kişi
lerce yönetilmez ise de, yani, yapılarında, "yönetim" (idare) ile iltisakı 
(yapışıklığı, bağı) varsa da, yönetimin direktifleri dışına da konmuştur; o 
"yansızlık" yani, kurulmasında yönetiminde-denetiminde, bu "yansızlık 
ilkesi"ni bozacak eylem ve karışmalardan korunmuşluğu dolayısıyla...

1961 'in siyasal reformlarıyla kurulan demokratik hukuk devleti te
minatlarının üçüncü kümeyi oluşturan kurumlan, kendilerine, siyasal lite
ratürde, "Demokratik Kurumlar" denenlerdir.

Bunlar; kamu kurumu niteliğnideki meslek kuruluşlarından başlaya
rak basın, dernek ve sendikalar, siyasal partilerdir...

Meslek kuruluşlarının, yaratılmaları bir yasa ile olursa da, yani, bu 
noktada, Genel Yönetimle bir hafif bağlan (iltisaklan) varsa da, kendi 
üyelerince yönetilmeleri, bir temel kuraldır. Ötekilerin hepsi de zaten 
'hükümet ve yönetim (idare)" dışı organizmlerdir. İşlevlerini, genel ola

rak tanımlamak istersek, şunu söylememiz gerekir: "Siyasal Karar"m 
oluşmasına, yapılarının özelliğine göre "katkı" getirme işlevi...

Bu durama, gene 61 ile kavuşturulduklan içindir ki, 61'i, "siyasal re
form sürecimiz"in son aşaması sayıyoruz.

Ve bu nedenledir ki, 1982'yi de, "reform sürecimiz" içine katmıyo
ruz.

Bu etüdün ilk sayfalannda belirtmiştik: "Reform, yenileştirme idi; 
yeniden oluşturma idi; egemenlik ve iktidar alanında varılan köke iniş 
"performansları" idi, yani, demokrasiye, demokrasileşmeğe dönük devi
nimler idi.

Bu süreç, Osmanlıda başlamıştı, 1961'de de, dönemin Türkiye'sinde, 
evrensel bir düzeye erme amacının ve olumsuzluğunun içine yerleşmişti.

1982 ise, 61 'in getirdiği ve yöneldiği "sosyo-politik gelişimi" "çok 
bularak", insanı, toplumu, onların kuramlannı bir "sosyo-politik durakla
ma ve gerilemeğe" uğratma olgusu olmuştur; arkaik (eskil) sosyo
kültürel değerleri (Türk-İslam Sentezini) canlandırarak, "anti-reform" 
dönemi getirerek... 23 Nisan 1920'den 61'e kadar gerçekleşmiş kimi re
formları, ad olarak içermesine, ve hatta, 82'nin yarattığı iktidarların, İn
san Haklan alanında, kimi evrensel kuramlara bir yaklaşım göstermesine 
karşın 82, felsefesindeki bu "anti-reform"culuktan kurtulamaz: Ta, bir 
yeni Anayasaya kadar.
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İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

M uzaffer SENCER *

Çağımızda insan hak ve özgürlüklerinin, ulusal düzenlemeleri aşa
rak uluslararası kuruluşlar eliyle benimsenen belgelerle tanındığı bilin
mektedir. Böylelikle hak ve özgürlükler ulusal çerçeveyle sınırlı kalma
yarak uluslararası toplumun ortak bilinç ve sorumluluk konusu olmuştur. 
Kısacası, hak ve özgürlükler günümüzde tüm insanlığın ortak vicdanını 
yansıtan uluslararası belgelerde anlatımını bulmuştur.

Bu belgeler, insan haklarını salt tanımakla kalmayarak aykırılıklara 
karşı korumak amacıyla bir gözetim ve denetim sistemine bağlamaya ça
lışmıştır. Uluslar Topluluğu döneminde ilk örneklerini veren, ancak 2. 
Dünya Savaşı'ndan sonra sayılan hızla artan bu belgelerle, her insan için 
tanınan haklar katalogu giderek genişlerken, bu haklan güvenceye bağla
mak üzere bir konıma sistemi de gelişmiştir. Hak ve özgürlükleri koruma 
sisteminin gelişimini, uluslararası düzenlemelerin başlıca kaynağı olan 
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi belgelerinden yola çıkarak izle
mek olanaklıdır. W

Hak ve özgürlüklerin andlaşmalar ve sözleşmeler yoluyla uluslarara
sı denetimi iki bakımdan incelenebilir:

Bunlardan ilki örgütsel denetimdir. Bu denetim, anılan andlaşma ve 
sözleşmeleri gerçekleştiren uluslararası kuruluşların kuruluş belgeleri ya
da statülerinde öngörülen denetimdir.

İkincisiyse özel denetim olarak adlandmlabilir. Özel denetim, belli 
insan haklanna ilişkin belgelerde konulmuş mekanizmalar yoluyla yapı
lan ve ilgili hak ve özgürlüğün korunmasına yönelik olan denetimdir.

(*) .E. öğretim Üyesi.

(1) Anılan belgeler için bkz: Muzaffer Sencer, Belgelerle İnsan Hakları, Beta Basım Ya
yım, İstanbul, 1988.
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İlk denetim yada gözetim, devletlerin bir uluslararası örgütün üyesi 
sıfatıyla ve bu örgütün kuruluş statüsüyle üstlendiği yükümlülüklerden 
doğan genel gözetim niteliği taşır. İkinci gözetimse, belli hak ve özgür
lükleri tanıyan özel hak belgelerine taraf olmaktan kaynaklanan ve bu 
belgelerde hükme bağlanan özel gözetim biçimidir.

Gerçekten, uluslararası hak belgelerinin başlıca kaynağı olan Birleş
miş Milletler ve Avrupa Konseyi'ne üyelik, kuruluş belgeleri uyarınca bu 
örgütlerin temel amaçlarından biri olan insan haklarına saygıyı içerdiğin
den kendiliğinden bir koruma sisteminin işlemesini sağlar.

BİRLEŞMİŞ M İLLETLER
Sözgelimi, Birleşmiş Milletler Andlaşması, "herkes için insan hakla

rına ve temel özgürlüklere saygıyı geliştirip özendirmede uluslararası iş
birliğini gerçekleştirmeyi" amaç ve ilkeleri arasında saymış ve Birleşmiş 
Milletler üyeliğini Andlaşma'nın öngördüğü yükümlülüklerin yerine geti
rilmesi koşuluna bağlamıştır. Andlaşma'ya göre bir üyenin belli durum
larda üyelik hak ve ayrıcalıklarından yararlanması askıya alınabileceği 
gibi, Birleşmiş Milletler ilkelerini sürekli çiğnemesi durumunda Örgiit- 
den çıkarılması sözkonusudur. Görüldüğü gibi, Birleşmiş Milletlerin Ku
ruluş Belgesine göre, insan haklarının sürekli olarak çiğnenmesi, Örgüt- 
den çıkarılma gibi ağır bir yaptırıma bağlanmıştır.

Ancak Birleşmiş Milletler üyesi birçok ülkede uygulanan rejimlerin 
insan haklarını hiçe saymasına karşın, bugüne kadar hiçbir üyeye böyle 
bir yaptırımın uygulanmamış olması, Birleşmiş Milletler bağlamında ör
gütsel denetimin yeterince işlemediğini göstermektedir. Bunun başlıca 
nedeni, Birleşmiş Milletlerin karşıt ideolojik görüş ve çıkarları barındıran 
çok üyeli ve karmaşık yapısının örgüt amaçlarının gereği gibi izlenmesini 
zaman zaman engellemesidir.

Birleşmiş Milletlerin örgütsel denetiminin yetersizliği, ayrı belgeler
le tanınmış insan hak ve özgürlüklerinin bu belgelerde öngörülen etkin
likte korunmasını da önleyici bir rol oynamaktadır.

Ana örgüt olarak Birleşmiş Milletlerin insan haklarının korunması 
konusundaki yetersizliği saptanırken, bu Örgütün uzmanlık kuruluşların
dan biri olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun ayrık konumu anım
sanmalıdır. ILO, uzmanlık alanına giren sözleşmelerin üye ülkelerde ge
reğince işlerlik kazanmasını sağlamak üzere ulusal düzenlemelerin örgüt 
standartlarına uygunluğunu yakından izleyen bir kuruluştur. Gerçekten 
ILO Anayasasına göre üye devletlerin bu Orgiit eliyle benimsenmiş söz
leşmelerin uygulanmasına ilişkin dönemsel raporlar sunma yükümlülüğü 
bulunduğu gibi, üyelerin bir başka üye devletin -her ikisince de onayla
nan- bir sözleşmenin etkin gözetimini sağlamadığı kanısına vardığında 
bu konuda Örgüte şikayette bulunma yetkisi vardır. ILO Yönetim Kurulu 
yada özel bir soruşturma komitesince incelenen bu şikayet mekanizma
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sıyla Örgüt, üye ülkelerdeki uygulamalar üzerinde etkin bir denetimde 
bulunabilmektedir.

Ancak Birleşmiş Milletlerin öteki uzmanlık kuruluşları için aynı et
kinlikten söz etmek güçtür.

Birleşmiş Milletler eliyle gerçekleştirilen hak belgelerinde geliştiri
len özel korama sistemine bakıldığında, bu sistemin zaman içinde ve bel
gelere göre anlamlı değişmeler gösterdiği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda insan hak ve özgürlüklerini bir genel çerçeve içinde ta
nıyan ilk önemli belgenin 1948 tarihli İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi 
olduğu kuşkusuzdur. Kişisel haklarla toplumsal ve ekonomik hakları bir 
bütünlük içinde ele alan Evrensel Bildirge, kapsamı ve niteliğiyle günü
müzde de önemini korumakla birlikte anılan hakları salt saymakla yetine
rek bir koruyucu sisteme bağlamamıştır. Bu nedenle Evrensel Bildirge, 
benimseyen devletler için ancak bir başvurma çerçevesi olarak kalmış ve 
tanıdığı hakları aykırılıklara karşı korunaksız bırakmıştır.

Ancak hak ve özgürlükleri salt sayıp dökmekle yetinmenin bu hakla- 
nn  herkesçe kullanılabilmesi için yeterli bir güvence olamayacağı anlayı
şı giderek yaygınlık kazandıkça, Bildirge'de sayılan haklan ayn ayrı dü
zenleyerek bir denetim sistemiyle güvenceye bağlamaya çalışan belgeler 
gerçekleştirilmiştir.

Evrensel Bildirge'yi izleyen belgelerin tanıdığı haklan aykm uygula
malardan korumak amacıyla öngördüğü önlem ve yaptırımlarla kurduğu 
denetim sistemi zaman içinde önemli değişmeler göstermiştir:

Benimsenen ilk belgelerde 19. yüzyılın klasik devlet anlayışının et
kisiyle devletlerin egemenlik ve bağımsızlığı öne çıktığı için, uluslararası 
kuruluşlar üye devletlerin egemen bağımsızlığına aşırı bir özen göstere
rek öne sürdüğü hakların güvencesi olarak koyduğu yaptmmlarda olabil
diğince esnek ve yumuşak bir yaklaşım izlemiştir. Başka bir deyişle, 
uluslararası hukukun henüz bir devletler hukuku niteliği taşıdığı ve ulus
lararası örgütlerin henüz devletler üstü bir otorite kimliği kazanmadığı bu 
aşamada, uluslararası belgelerin bağlayacılığı çok sınırlı kalmıştır. Hak 
ve özgürlüklerin korunması ilkece iç hukuk konusu sayılarak devletlerin 
eşit egemenliğini zedeleyici sayılabilecek kurallamalardan özenle kaçı
nılmıştır. Uluslararası kuruluşların sözleşmelerinde hakların gözetimi ya
da korunması konusundaki bu çekingen yaklaşımı, 1960'lı yılların ortala
rına kadar izlemek olanaklıdır.

İlk yıllardaki belgelerin ikinci özelliği, yukarda anılan anlayışın etki
siyle taraf devletlere, sözleşme hükümlerine çekince koyma ve sözleşme
yi bozma konusunda açık ve geniş bir özgürlük tanımasıdır. İlkece dev
letlerin özgür istemleriyle katılımını öngören bu metinler, iç hukuka 
öncelik tanıdığı için devletlerin iç düzenlemeleri ve uygulamalarına aykı
rı düşmesi durumunda hükümlerine çekinceler koyma izni verirken, yine 
bir özgür istem bildirimiyle bağıtlanmayı bozarak taraf olmaktan çıkma 
konusunda serbestlik kanımıştır.
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İlk dönemlerdeki* uluslararası belgelerin ayırıcı bir özelliği de, öne 
sürdüğü hakların korunmasını, salt bu amaçla kurulmuş organlar yerine, 
Örgütün genel denetimine yada ana organlarına bırakmasıdır. Bu arada 
bu dönemin hemen her sözleşmesinde, devletler arasında doğabilecek yo
rum ve uygulama anlaşmazlıklarını çözmekle yetkilendirilen Uluslararası 
Adalet Divam'nın, ancak yargı yetkisi -genel olarak yada özel bir durum 
için- ilgili taraflarca kabul edildiğinde çalışabilen bir organ olduğu belir
tilmelidir.

Uluslararası kuruluşların ilk belgeleriyle bugünküler arasında, me
tinlerin dili ve söylemi bakımından da bir ayrım vardır. Başlangıç belge
lerinde, bir sözleşmeyi onaylayan devletler, "yüksek sözleşmeci taraflar" 
vb. olarak adlandırılırken, bu niteleme zamanla salt "taraf devletler" yada 
"sözleşmeci taraflara" dönüşmüştür.

Bu dönemin ürünü olan belgelerde getirilen koruma sistemine gelin
ce, bu belgelerin tümünde taraf devletlerin sözleşme uyarınca tanıdıkları 
haklar ve üstlendikleri yükümlülükler konusunda "gerekli", "uygun" yada 
"etkin" önlemler almaları istenmiştir. Ancak tarafların sözleşme uyarınca 
almakla yükümlü oldukları bu yasal yada yönetsel önlemlerin denetimi 
konusunda, bu önlemlerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bildiril
mesi yaptırımıyla yetinilmiştir. Bu belgeler, aykırılıklar yada bildirim yü
kümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırım 
konusundaysa sessiz kalmıştır. Kısacası adıgeçen belgelerde öne sürülen 
hakların gözetiminin dayandığı mekanizma, taraf devletlerce alınan ön
lemlerin ilgili Birleşmiş Milletler organlarının bilgisine sunulmasıdır.

2. Dünya Savaşını izleyen çeyrek yüzyıl içinde uluslararası hukuk 
alanında önemli gelişmeler olmuştur. Bu hukuk, geleneksel niteliğini gi
derek yitirmeye, egemen ve bağımsız devletler arasındaki ilişkileri dü
zenleyen bir ilkeler sistemi olmaktan çıkarak uluslararası bir otoritenin 
koyduğu bağlayıcı ve buyurucu kurallar sistemine dönüşmeye başlamış
tır. Bu gelişmede, evrensel ve bölgesel düzeyde uluslar arasındaki yakın
laşma ve bütünleşmenin birincil bir rol oynadığına kuşku yoktur. Ülkele
rin gönüllü birleşmelerinin oluşturduğu bu birlik, somut anlatımını 
uluslararası kuruluşların edindiği yeni kimlikte bulmuştur. Sözkonusu de
ğişmeyle uluslararası kuruluşlar giderek uluslar üstü bir kişilik kazanma 
sürecine girmiştir.

Bu değişme, belli ölçülerde Birleşmiş Milletlere de yansımıştır. Bu 
Örgüt, 1965'den başlayarak benimsediği belgelerde değişik bir yaklaşım 
izleyerek tanıdığı hakları daha etkin bir güvence sistemine bağlamaya ça
lıştığı gibi, taraf devletlerin sözleşme hükümleri karşısındaki tutum ser
bestliğini giderek kısıtlamıştır. Gerçekten bu tarihten sonraki belgeler, 
öne sürdüğü özel hak ve özgürlüklerle aykırılılara karşı koyduğu yasakla
rı izleyip gözetmekle görevli ve yetkili özel organlar oluşturmuştur. Söz
gelimi, Irk Ayrımcılığını Kaldırma Komitesi, Kadınlara Karşı Ayrımcılı
ğın Kaldırılması Komitesi, İnsan Hakları Komitesi ve İşkenceye Karşı
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Komite bunlar arasındadır. Öte yandan yeni belgeler, hükümlerine işler
lik kazandırmak üzere taraf devletlere aldıkları önlemleri Örgüte bildirme 
yerine, bu önlemlere ilişkin olarak ilgili Komite ve organlarca incelen
mek üzere dönemsel raporlar sunma yükümü getirmiş ve genelde devlet
lerin çekince ve bozma haklarına ilişkin hükümlere yer vermemiştir.

Uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirdikleri belgelerin niteliğindeki 
bu değişme, bölgesel kuruluşlar içinde önemli bir yeri olan Avrupa Kon
seyi bağlamında da gözlenebilir.

AVRUPA KONSEYİ
Bu örgüt Avrupa ölçeğinde Birleşmiş Milletlere benzer bir kuruluş 

ve etkinlik odağıdır. Ancak gerek üyeleri üzerindeki örgütsel denetimi
nin, gerekse gerçekleştirdiği sözleşmeleri izleme yönteminin Birleşmiş 
Milletler'den daha güçlü ve etkin olduğu söylenebilir.

"İnsan haklan ve temel özgürlüklerin korunması ve daha ileri düzey
de gerçekleşmesi"ni amaçlarından biri sayan Konsey'e üyelik, "hukukun 
üstünlüğü ilkesiyle yargı yetkisi içindeki herkesin insan hakları ve temel 
özgürlüklerden yararlanması ilkesinin kabul edilmesi" koşuluna bağlan
mıştır. Yine Konsey Statüsü'ne göre, Örgütün amaçlannı ve anılan temel 
ilkesini ciddi biçimde çiğneyen herhangi bir üyenin temsil haklan askıya 
alınabileceği gibi, Bakanlar Komitesince yapılabilecek çekilme isteğine 
uymaması durumunda Konsey üyeliğine son verilebilir.

Birleşmiş Milletlerin tersine, Avnıpa Konseyi bağlamında insan 
haklarının gözetimine ilişkin en etkin araç, örgütsel denetim olmuştur. 
Konsey'in amaç ve ilkeleriyle hak sözleşmelerinin başlıca yaptınmı, ay- 
kın gidişler karşısında Örgüt organlarının güçlü tepkisi ve etkin izleme 
yöntemidir. Ancak Konsey organları içinde bu işlevi yerine getiren, siya
sal bir organ olan Bakanlar Komitesi'nden çok, üye ülkelerin yasama 
temsilcilerinden oluşan Parlamenterler Meclisi'dir. Yunanistan ve Türki
ye örneğinde olduğu gibi, bu ülkelerdeki olağandışı rejimler döneminde 
insan haklarına aykırı uygulamalar, özellikle Parlamenterler Meclisi'nin 
kararlı bir izleme ve güçlü bir denetimine konu olmuştur. Yunanistan'ın 
üyeliği askıya alınırken Türkiyeli parlamenterlerin yetki belgeleri tanın
mamış, Meclis bu aykırılıklan sürekli gündeminde tutarken dönemsel ra
porlar ve ağır eleştirilerle Avrupa kamuoyunu sürekli uyanık tutarak bu 
ülkelerin olağan koşullara dönüşünde yadsınamaz bir rol oynamıştır.

Avrupa Konseyi'nin üye ülkelerde insan haklarının tanınarak konın- 
ması yolundaki çabaları, Konsey Statüsü'nde belirlenen soyut amaçlar 
düzeyinde kalmamış, benimsenen sözleşmelerle yaşama geçirilmek isten
miştir.

Bu belgelerden ilki ve en etkini kuşkusuz İnsan Hakları Avnıpa Söz- 
leşmesi'dir. İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'nden esinlenerek Bildir
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ge'nin öne sürdüğü klasik hak ve özgürlükleri Avrupa ölçeğinde tanıyan 
bu Sözleşme, Bildirge'den daha dar kapsamlı olmakla birlikte tanıdığı 
hakların korunması bakımından daha etkin bir düzenlemedir. Tüm üye 
ülkelerin onayladığı bu belge, tanıdığı haklan salt saymakla kalmayarak 
aykırılıklara karşı koruyucu bir sistem geliştirmeyi amaçlamıştır. Yargı 
denetimi temeline dayanan bu koruma işlevi, yine Sözleşmede salt bu 
amaçla oluşturulan organlar eliyle yerine getirilmektedir.

Sözleşme ve ona ek protokollarda öne sürülen hak ve özgürlüklere 
aykırı uygulamalara karşı öngörülen denetim mekanizması devletler yada 
bireyler tarafından işletilebilmektedir. Sözleşmenin 24. maddesi, taraf 
devletlere yine taraf devletlerden birinin Sözleşme yükümlülüklerine ay
kırı davrandığı yolunda şikayette bulunma yetkisi tanırken, 25. maddesi 
bireylere yargı yetkisi altında bulundukları devlete karşı Sözleşmede ta
nınan haklarından birinin çiğnendiği gerekçesiyle başvuruda bulunma iz
ni vermiştir. Devletler yada bireyler tarafından yapılacak başvurulan ala
rak işleme koyan organ, bu amaçla Sözleşmeyle oluşturulan İnsan 
Hakları Komisyonu'dur.

Sözleşmeyi onaylayan devlet sayısı kadar üyeden oluşan Komis- 
yon'un ilk işi, yapılan başvurunun kabul edilebilir olup olmadığına karar 
vermektir. Belli gerekimlere uygun düşmesi koşuluyla kabul edilebilir sa
yılan başvuru Komisyonca inceleme konusu olur ve bu aşamada sorun ta- 
raflan doyurucu bir çözüme bağlanmaya çalışılır. Dostça bir çözüme va
rıldığında yayınlanan bir raporla konu kapanmış olur.

Konu dostça çözüme bağlanamazsa Komisyon, Sözleşmeye bir aykı
rılık bulunup bulunmadığı yolundaki görüşünü içeren raporunu ilgili dev
letlere ve Bakanlar Komitesi'ne gönderir.

Raporun verilmesini izleyen üç ay içinde konu, yine Sözleşmeyle 
oluşturulmuş bir yargı organı olan İnsan Hakları Divanı'na götüriilebilir. 
Ancak konunun Divan önüne getirilebilmesi için Divanın yargı yetkisinin 
ilgili devletçe kabul edilmiş olması gerekir.

Bir konuyu Divana götürme yetkisi İnsan Hakları Komisyonuna, ko
nuyu Komisyona ileten devlete, Komisyona başvuruda bulunan kişinin 
uyruğunda olduğu devlete yada aleyhine şikayet olan devlete tanınmıştır. 
Kısacası, bireylerin divana başvurma hakları yoktur. Yedi yargıçtan ku
rulu bir daire biçiminde çalışan Divanın, konuyu inceleyip duruşma ya
parak aldığı karar kesin olduğu gibi, bağlayıcı niteliktedir.

Komisyonca dostça bir çözüme bağlanamadığı halde Divan önüne 
getirilmeyen konular, Bakanlar Komitesi'ne sunulur. Siyasal bir organ 
olan Bakanlar Komitesi, Komisyon raporunu inceleyerek Sözleşmeye ay
kırı bir durum olup olmadığı yolunda üçte iki çoğunlukla karar alır. İnsan 
haklarının çiğnendiği kararına varması durumunda, ilgili devlete bu aykı
rılığı gidermek üzere gerekli önlemleri alması için bir süre tanır. Bu süre 
içinde anılan önlemler alınmazsa ne yapılacağı Komitece saptanır.
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1949'dan beri Avrupa Konseyi üyesi olan ve adıgeçen Sözleşmeyi 
1954'de onaylayan Türkiye'nin hak koruma sistemi karşısındaki tutumu
na gelince, olabildiğince bu sistemin dışında kalmaya çalıştığı ve demok
rasinin sık sık kesintiye uğramasından ötürü Konsey üyeliğinin sıkıntılı 
aşamalardan geçtiği bilinmektedir.

Türkiye'nin Konsey'le ilişkilerinde 1971 rejimiyle başlayan ve 1980 
rejimiyle doruğuna ulaşan bunalım, insan haklarının askıya alındığı bu 
aşamada kopma noktasına varmıştır. Bu dönemde, Türkiye’de insan hak
larına saygılı demokratik rejimin yeniden işlerlik kazanabilmesi için ör
gütsel baskı ve denetim alabildiğine işlerken, Sözleşmeyle getirilen dene
tim mekanizması da çalıştırılmıştır.

1982 yılında Konsey üyesi beş ülke, Sözleşmenin 24. maddesine da
yanarak Türkiye'yi Sözleşmenin belli maddelerini çiğnediği gerekçesiyle 
insan Haklan Komisyonu'na şikayet etmiş ve bu şikayet Komisyonca ka
bul edilebilir sayılarak incelemeye alınmıştır.

Sözleşmeye aykırı gelişmeler Konseyce kaygıyla izlenip yoğun eleş
tirilere uğrarken, anılan şikayetin ciddi bulunarak işleme konması Türki
ye'yi Avrupa ve dünya kamuoyunun ağır baskılan altında bırakmıştır. Şi
kayette anlatımını bulan ciddi tepki karşısında Türkiye, şikayet konusu 
olan aykırılıkları giderme yolunda güvence vererek sorunun dostça çözü
me bağlanmasını sağlarken, ülkesinde olağan koşullara dönüş sürecini 
hızlandırmak zorunda kalmıştır.

Türkiye, Sözleşmede tanınan hakların kullanılmaktan alıkonduğu 
gelişmelere sık sık sahne olduğu gibi, bu hakları yaşama geçirme ve ko
runmasını sağlayacak sistemi benimseme konusunda oldukça gönülsüz 
davranmıştır.

Sözgelimi, Sözleşmenin içerdiği bireysel başvuru hakkını, Sözleş
meye taraf olduğu tarihten 33 yıl sonra (28.1.1987'de) tanırken, uluslara
rası yargı denetimine olan kuşkucu tutumunu sürdürerek İnsan Hakları 
Divanı'nın yargı yetkisini tanıyan sonuncu ülke olmuştur (27.9.1989). 
Böylelikle, özellikle yargı yetkisi içinde yaşayan bireylerin hak ve özgür
lüklerini uzun süre güvenceden yoksun bırakırken, uluslararası yargı de
netiminin dışında kalma eğilimini günümüze kadar sürdürmüştür.

Üstelik yine Türkiye, bireysel başvunı hakkını üç yıl süreyle ve kap
samlı çekincelerle kabul etmiştir. Gerçi Sözleşmenin bireysel başvuru 
hakkını hükme bağlayan maddesi, taraf devletlere bu hakkı belli bir süre 
için tanıma olanağı vermiştir. Ancak Konsey üyeleri arasında bugüne ka- 
darki uygulama, bu hakka süreklilik kazandırma yönündedir. Türkiye gi
bi, bireylerin, hatta adli yardımcıların böyle bir hakka yabancı olduğu bir 
ülkede bu hakkın bu kadar kısa bir süre içinde etkin bir biçimde kullanıl
ması beklenmemelidir.

Öte yandan Türkiye'nin bireysel başvuru hakkını tanıdığına ilişkin 
bildiriminde yer alan çekincelerin geçerliği tartışmalıdır. Türkiye bu çe
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kinceleri koyarken Sözleşmenin 64. maddesinin taraf devletlere imza ya
da onay sırasında belli maddelerine belli sınırlarla çekince koyma olanağı 
tanıyan hükmüne dayanmıştır.

Ancak bireysel başvuruya ilişkin 25. madde, hakların bireysel göze
timini sağlamayı amaçlayan bir işlem maddesidir. Böyle bir maddeyi iş
lemek üzere yapılan bildirimin çekince içerip içermeyeceği konusu ko
misyonun takdirine kalmıştır.

Kısacası Türkiye, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin hak koruma 
sistemine uzun bir süre uzak kaldığı gibi, bugün de ancak kapsamlı sınır
lamalarla bu sisteme katılmış durumdadır.

Sözleşmenin 24 ve 25. maddeleriyle işleyen hak koruma sisteminin 
etkinliğine gelince, bugüne değin İngiltere, Yunanistan, İtalya ve Türki
ye'ye karşı yapılan devletten devlete şikayetlerin hemen tümü aykırılıkla
rın giderilmesiyle dostça çözüme bağlanmış, bireysel başvuruysa günü
müze doğru giderek artan oranda kullanılan bir hak arama yolu olmuştur.

Gerçi, başlangıcından bu yana Komisyon'a yapılan ve sayıca onbini 
çok aşan bireysel başvurudan, %  17.7'si dostça bir çözümle sonuçlanır
ken, %  2.2'si Divanın kararıyla başvurana adil bir doyum sağlamıştır. Bu
nunla birlikte, Sözleşmenin anılan korunma sisteminin etkinliğini karara 
bağlanan onay sayısıyla değerlendirmek yanıltıcıdır. Bu mekanizma, da
ha çok dolaylı bir denetim rolü oynamakta ve şikayet konusu olan aykırı
lıkların yinelenmesini engellediği gibi devletleri daha kaynağında yada iç 
hukuk düzeyinde insan haklarına uygun davranmaya zorlamaktadır.

Avrupa Konseyi bağlamında, salt kişisel ve siyasal haklan tanımakla 
yetinen İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesini tamamlandık üzere, 1961 ta
rihinde toplumsal ve ekonomik haklan tanıyarak güvenceye bağlamayı 
amaçlayan Avrupa Toplumsal Antlaşması benimsenmiştir.

Türkiye'nin henüz onayladığı (14.10.1989) bu Antlaşma da, sözleş- 
meci tarafların öne sürülen toplumsal ve ekonomik haklar alanındaki uy
gulamalarını ve bu uygulamaların Antlaşma hükümlerine uygunluğunu 
denetlemek üzere yine bir uluslararası gözetim sistemi kurmuştur. Ancak 
bu hakların kişisel haklardan değişik bir yapıda olduğu anlayışıyla kuru
lan gözetim sistemi yargısal nitelikte değildir. Anılan konıma sistemi, 
salt bu amaçla oluşturulan bir organla Avnıpa Konseyi'nin ana organları
nın izlemesine dayandırılmıştır.

Kurulan koruma sistemine göre sözleşmeci taraflar, Antlaşmanın ka
bul ettikleri hükümleriyle henüz kendilerini bağlı saymadıkları hükümle
rine ilişkin olarak belli aralıklarla raporlar sunma yükümlülüğü üstlen
miştir. Ulusal örgütlerin görüşlerini de içerebilecek olan bu raporları 
incelemek üzere yedi üyeli bir Uzmanlar Komitesi oluşturulmuştur. Dö
nemsel raporlar bu Komitenin görüşleriyle birlikte her sözleşmeci tarafın 
bir temsilcisinden kurulmuş olan Avrupa Konseyi Hükümetler Toplum
sal Komitesi Alt Komitesince ele alınmakta ve bu Komite'nin yaptığı in
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celemeden sonra vardığı sonuçlar Uzmanlar Komitesi'nin raporuyla bir
likte Bakanlar Komitesi'ne sunulmaktadır. Bunun yanısıra, Uzmanlar Ko
mitesi'nin vardığı sonuçlar üzerinde Parlamenterler Meclisi'nin görüşleri
ni de alan Bakanlar Komitesi, üçte ikilik çoğunlukla herhangi bir 
Sözleşmeci tarafa zorunlu tavsiyelerde bulunabilmektedir.

Görüldüğü gibi Avrupa Toplumsal Antlaşması da yaptırım gücü 
olan bir korunma sistemine bağlanmıştır. Ancak bu sistem, teknik ve si
yasal organların işbirliğine dayanan karma ve aşamalı bir yapıdadır.

Avrupa Konseyi'nce gerçekleştirilen önemli Sözleşmelerden biri 
olan 1987 tarihli İşkence ve însanlıkdışı yada Onurkırıcı Davranış yada 
Cezanın Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi, koruma sistemine yeni bir boyut 
eklemiştir.

İşkence ve benzeri uygulamaları yasaklayan bu Sözleşme, bu amaçla 
özel bir denetim sistemi oluşturmuştur. Bu sistemin, Sözleşmeyle kurulan 
İşkenceye Karşı Komite adlı bir organ eliyle işlemesi öngörülmüştür. 
Sözleşmeye göre, Komite'nin görev ve yetkisi, gerekli gördüğü her du
rumda dilediği yere ziyaretler düzenleyerek aykırılıkları yerinde denetle
mek ve özgürlüğünden yoksun kimselerin işkence ve benzeri davranış ve 
cezadan korunması konusunda geliştirici önlemler önermektir.

Görüldüğü gibi, bu Sözleşmeyle getirilen koruma sisteminin ayırıcı 
özelliği salt taraf devletin açıklama, bilgi ve raporlarıyla yetinmeyerek 
koyduğu yasağa uygunluğu yerinde denetlemesidir.

SONUÇ
Genel olarak değerlendirmek gerekirse, günümüzde insan haklarının 

uluslararası gözetimi önemli gelişmeler göstermiştir. Önce insan hak ve 
özgürlükleri, devletlerin iç işi yada iç hukuk sonınu olmaktan çıkarak 
uluslararası bir ilgi konusu olmuştur. Bununla da kalınmamış, özellikle 
son kırk yılda insan haklan uluslararası belgelerle ilan edilerek güvence 
altına alınmak istenmiştir. Ancak hakların salt belgelerde öne sürülüp ta
nınması yeterli bir güvence oluşturmadığı için tanınan haklar yine ulusla
rarası kuruluşlar ve organlar eliyle bir gözetim ve denetim sistemine da
yandırılmıştır. Taraf devletlere çeşitli yükümlülükler yükleyen, 
yaptırımlar içeren ve bağlayıcılığı olan bu koruma sisteminin, özellikle 
bölgesel düzeyde zaman içinde daha etkin bir işleyişe kavuştuğu söylene
bilir.

Bununla birlikte anılan bu koruma sisteminin, bugünkü yapısıyla 
hak ve özgürlükler için yeterli bir güvence oluşturmadığı ve aykırılıkları 
önleyemediği de bir gerçektir. Hak ve özgürlükler henüz ülkelerin iç dü
zenleme ve uygulamalarının derin etkileri altındadır. Bu nedenle de, aynı 
topluluk içinde yer alan ülkelerde bile yasalar ve uygulama konusunda 
önemli değişiklikler gözlenmektedir. İnsan haklarına aykırı gidişlerin sık
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sık gözlendiği dünyamızda bu aykırılıkların önlenmesi yolunda uluslara
rası yaptırımlar ve koruma sistemi sınırlı ve yetersiz kalmaktadır. Bu du
rum, demokrasinin sık sık sekteye uğrayarak hak ve özgürlüklerin askıya 
alındığı Türkiye için de söz konusudur.

Hak ve özgürlüklerin gerçekleşme düzeyinin toplumlann gelişmişlik 
düzeyiyle yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Başka bir deyişle insan 
haklan, özellikle gelişme engellerini aşamayan toplumlar için sürekli bir 
gündem konusudur.

Bu nedenle, uluslararası toplum, insan haklannın ancak toplumsal 
ve ekonomik gelişmeyle birlikte yaşama geçebileceğini kavrayarak her 
ülke için insan haklannın yeşereceği bir gelişme ortamı yaratmak gereği
nin bilincinde olmalıdır. Başka bir deyişle insan haklanm tanımak kadar 
gerçekleşeceği koşullan oluşturmak da insanlığın ortak sorumluluğudur.

Ancak yine de günümüz dünyasında hak ve özgürlüklerin varmış ol
duğu bugünkü düzeyde, uluslararası çabalar ve korumanın önemli bir rol 
oynadığı yadsınamaz bir gerçektir.

İnsanlığın giderek uluslararası bir toplum oluşturma yolunda hızla 
ilerlediği çağımızda hak ve özgürlüklerin gerçek güvencesini uluslararası 
koruma sisteminde bulduğu unutulmamalıdır.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZERKLİĞİ VE TEŞMİL

Yrd. Doç. Dr. A. Melda SUR *

Toplu iş sözleşmesinin hukuk düzeni içindeki yeri oldukça öz
gündür. Sözcük anlamı itibarıyla daha isabetli şekilde "toplu iş şart
ları sözleşmesi" M, ya da "kollektif norm sözleşmesi" (2) olarak da 
adlandınlabilen bu işlem türü, Devletçe konulan hukuk normları ile 
bireylerin sözleşmeler yoluyla kabul ettikleri normlar arasında, her 
birinden farklı, spesifik özellikler taşır. İşçi örgütleri ile işveren veya 
örgütleri arasında, toplu pazarlık sonucu akdedilip, esas itibariyle hiz
met akitleri üzerinde normatif (düzenleyici) etki yapması, hukuksal 
niteliği konusunda özellikle Alman ve Fransız öğretilerinde etraflı in
celeme ve tartışmalara yol açmıştır. Genel olarak klâsik kalıplardan 
herhangi birine kesin biçimde sokulamayan toplu iş sözleşmeleri, ya
pılış şekli itibarıyla sözleşme olup, etkileri açısından ise tüzüğe ben
zerlik gösterir (3).

Bu kısa çalışmanın amacı, Devletin hukuk normu koyma işlevi 
ile toplu iş sözleşmeleri arasındaki ilişkilere değindikten sonra; toplu 
pazarlık üzerinde çeşidi Devlet müdahalesi şekilleri arasında yer alan 
"teşmil" mekanizmasının hukukumuz açısından incelenmesidir.

(*) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi.
(1) Sinzheimer'in önerdiği deyimdir (Arbeitsnormenvertrag), P. Durand - A. Vitu, Traité de

Droit du travail, Tome III, Paris 1956, p. 406, No. 145; Seza Reisoğlu, Türk Hukukunda 
ve Mukayeseli Hukukta Toplu Iş Sözleşmeleri, Ankara 1967, s. 2-4.

(2) örneğin: Nuri Çelik, îş Hukuku Dersleri, Göz. Geç. 9. Bası, İstanbul 1988, s. 376: Deyim 
normatif kısmı için kullanılmıştır.

(3) Bkz.: G.H. Camerlynck - G. Lyon-Caen - J. Pelissier, Droit du travail, 13. éd., Paris 1986, 
s. 829-830, No. 802-803.
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DEVLETİN TOPLUMSAL YAŞAMI DÜZENLEME 
FAALİYETİ KARŞISINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
Genel Olarak

Bilindiği gibi, İş Hukuku'nun bağımsız bir hukuk dalı olarak ortaya 
çıkması, Devletin çalışma yaşamına karışmasının sonucudur. Devlet, bi
reysel düzeyde işçi-işveren ilişkilerini doğrudan düzenleyen hukuk kural
larını koyarak (örneğin çalışma sürelerinin sınırlanması, hizmet akdinin 
feshinin bir takım sonuçlara bağlanması, asgarî ücretin belirlenmesi...) 
bizzat kendisi hııkıık normları aracılığıyla işçi-işveren ilişkisini kısmen 
düzenlemektedir. Bu düzenlemenin amaçlarından en önemlisi, sözleşme 
özgürlüğünün işçi aleyhindeki bazı sonuçlarını yumuşatmak, bireysel 
ilişkide eşit pazarlık gücüne sahip bulunmayan işçiyi korumaktır.

İşçi-işveren ilişkisinin bu şekilde bireysel düzeyde doğrudan Devlet
çe konulan hukuk normları yoluyla düzenlenmesi yanında, bir başka me
kanizma da Batı'da ortaya çıkarak tedricen gelişmiştir: İşçilerin örgütlü 
biçimde işverenin karşısına çıkıp, grev aracından da yararlanarak toplu iş 
sözleşmeleri akdetmeleri.

Bugün Devletin koyduğu hukuk normları yanında, bizzat işçi örgüt
leri ile işveren taraflarınca karşılıklı müzakere sonucu anlaşarak getirilen 
toplu iş sözleşme normlarının çok yönlü işlev ve etkileri vardır. Çağdaş iş 
hukukunda toplu ilişkiler yoluyla işletilen bu ikinci mekanizmanın, yani 
"kendi kendine yardım" mekanizmasının ağırlık kazanıp işçi ile işveren 
arasındaki çalışma ilişkilerinin düzenlenmesinde, Anglo-Saicson ülkele
rinde olduğu gibi, giderek başlıca rolü oynayacağı düşünülebilir.

Kollektif iş ilişkilerinin nisbî önem kazanması ve yeni bir kural koy
ma yönteminin böylelikle gelişmesi, ta r a f la r ın  " ö z e r k l iğ i"ne bağlıdır. 
Ancak Devlet bu "özerklik" karşısında edilgin kalmamaktadır.

Devletin toplu iş sözleşmesi düzenine karışmaları çeşitli aşamalarda 
söz konusu olabilmektedir:

-  Bir kere tarafların toplu iş sözleşmeleri ile "özerk biçimde" kural 
koyabilmelerini mümkün kılacak o r ta m ı  Devlet sağlayacaktır. Hu
kuksal alanda örneğin "sözleşme özgürlüğü" yanında, serbest top
lu pazarlık ortamının temini ve özellikle örgütlenme hakkının gü
vence altına alınması, grev aracının bir hak olarak tanınıp korun
ması gereklidir W.

-  Kollektif ilişkilerin başlıca siijeleri olan s e n d ik a la r ,  hukukumuzda 
çeşitli yönleri bakımından (kuruluş biçim ve düzeyleri, işleyişleri,

(4) Sendika, grev ve.toplu iş sözleşmesi haklarının işlevleri bakımından bir bütün oluşturdukla
rına dair bkz.: özellikle: Bülent Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul 
1978, s. 291; Devrim Ulucan, Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Hukukî Niteliği, İstanbul 
1981, s. 59 vd„ özellikle s. 86-87.
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faaliyetleri...) oldukça dar bir yasal çerçeve içinde bulunmaktadır 
(Bkz: 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun ayrıntılı düzenlemesi).

-  Bu örgütlerin toplu iş sözleşmeleri yoluyla k u r a l  k o y m a  iş le v in in  
de çok çeşitli yönleriyle düzenlendiği görülmekte (Bkz: 2822 sa
yılı TSGLK düzenlemesi); özellikle:
• Toplu iş sözleşmesine taraf olma ehliyet ve yetki koşulları;
• Toplu iş sözleşmelerinin düzey ve kapsamına ilişkin kurallar;
• Toplu iş sözleşmelerinde yer alabilip alamayacak hükümler;
• Toplu iş sözleşmelerinin süresi ile zaman, yer ve kişi itibarıyla 

etkileri,
hukukumuzda yasakoyucu tarafından düzenlenmiştir.

-  Ayrı bir konu olarak ele aldığımız, to p lu  g ö r ü ş m e le r in  y ü r ü tü m ü -  
n e  ilişkin çok önemli kurallar mevcuttur; özellikle çeşitli süre sı
nırlamalarında, idarî mercilere bildirme yükümlülükleri ve arabu
luculuk aşamasında Devletin etkin müdahalesi belirginleşmekte. 
Grevin yapılamayacağı çeşitli durumlarda genellikle taraflardan 
sadece birinin başvurusu ile devreye giren Y ü k s e k  H a k e m  K ıır u -  
lıCnun "toplu iş sözleşmesi" niteliğinde karar alması (yasal ya da 
"zorunlu" tahkim), iş hukukunun bu kısmını kamu hukuku alanına 
sokmaktadır.

-  Bu çalışmada üzerinde duracağımız müdahale biçimi, "yapılmış 
bir toplu iş sözleşmesinin normatif hükümlerinin bir idarî işlemle 
taraflarca öngörülmüş alanın dışına uygulandınlması" olarak tarif 
edebileceğimiz te ş m i l  mekanizmasıdır.

Gerçekten teşmil, çeşitli bakımlardan tarafların özerkliğini doğrudan 
etkileyen ve toplu iş sözleşmesinin hukuksal niteliğini de bir ölçüde deği
şime uğratan, en belirgin ve dolaysız müdahale biçimi olarak değerlendi
rilebilir.

Sözleşme Özgürlüğü İlkesi İle Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği 
İrade Özerkliği Kuramı

Sözleşme özgürlüğü, "kişilerin aralarında diledikleri hukuksal ilişki
yi kurabilmeleri" olarak tanımlanabilir. Hiç bir zaman mutlak anlamıyla 
benimsenmemiş olup da günümüzde daha önemli sınırlamalara tâbi olan 
bu ilkenin felsefî dayanağı "iradenin özerkliği" kuramıdır. Bu kurama gö
re, esasen hür olan insan, ancak kendi iradesiyle borç altına girebilmekte; 
hukuksal yükümlülüklerinin tümü kendi bireysel iradesinden kaynaklan
maktadır.

Bu kuramın temelinde doğal olarak bireyci ve iradeci düşünceler bu
lunur. XVIII. yüzyıl Batı felsefecilerince savunulup, özellikle Kant'ın ira
deci anlayışının etkisiyle en büyiik gelişmesini gören bu anlayış, İktisadî
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liberalizm öğretisiyle birleşince XIX. yüzyıl Batısında en yaygın uygula
masını görmüştür.

Bu kuramın en önemli hukuksal uzantıları:
-  Sözleşmenin yapılması bakımından "sözleşme özgürlüğü" ilkesi; 

yani sözleşme akdedip akdetmeme, dilediği kimse ile akdetme, di
lediği hükümlferi koyma özgürlüğü;

-  Sözleşmenin hükümleri bakımından "ahde vefa" ilkesi; sözleşme
nin sadece taraflarını bağlaması esası gibi ilkelerdir.

Günümüzde irade özerkliği görüşü eski güç ve etkisini yitirmiştir. 
Zira artık kişilerin, özellikle bireysel düzeyde hukuksal ilişkiye girenle
rin çoğu zaman gerçekte eşit durumda olmadıkları gözöniinde bulunduru
larak, giderek artan bir ağırlıkta emredici düzenlemeler getirilmekte. Bu 
gelişme özellikle işçi-işveren ilişkilerinde kendisini göstermektedir.

Toplu pazarlık kurumu ise fiilî dengesizliği giderici daha ileri, geliş
kin bir yöntemdir. Bu kurum, otoritenin Devlet ile örgütlenmiş gruplar 
arasında bölüşüldiiğü, bunların birbirlerini denetlemeleri suretiyle tüm 
yetkilerin tek bir yanın elinde yığışmasının önlendiği evrimci ve çoğulcu 
demokratik toplumun temel bir kurumudur (5).

Toplu iş sözleşmesi hakkı ya da özerkliği, irade özerkliği kuramının 
bir uzantısı, bir gereği olarak değerlendirilebilir. Aslında gerçek anlamda 
sözleşme özgürlüğünü tam olarak yaşama geçirme yollarından birini 
oluşturmaktadır. Gerçekten, toplu pazarlık ile toplu iş sözleşmesi kurum
lan "liberal" kurum ve yöntemlerdir. Zira bu surette çalışma koşullan ka
mu düzenlemeleri yerine sözleşmeler (kollektif norm sözleşmeleri) yo
luyla düzenlenerek kamusal müdahale alanı daraltılmaktadır (6). Hatta 
Devletin aynı zamanda işveren sıfatını taşıdığı durumlarda bile kamu 
kudretini kullanmaktan bir ölçüde "vazgeçtiği" gözlenmektedir.

Kimi yazarlar, toplu iş sözleşmesi ile iki ayrı görüş akımı arasında 
bağlantı kurmaktadırlar:

-  Bir yandan, belli işkolları dahilinde "kendi kurallarını imal etme
si" ve birlik sağlaması bakımından korporatizm ile; daha da geniş 
biçimde "mutavassıt kuruluşlar" doktrini ile ilişki saptanmaktadır.

-  Diğer yandan da, bazı yetkilerin önemli ölçüde siyasî iktidar tem
silcilerini oluşturan yasama ve yürütme organlanndan, sosyal de
mokrasinin organları olan sendikalara aktarılması, sosyal demok
rasinin ön plâna çıkışı olarak değerlendirilmektedir (7>.

(5) Cahit Talaş, Sosyal Ekonomi, Göz. Geç. 6. Bası, Ankara 1983, s. 229-230.
(6) J. Rivero - J. Savaticr, Droit du travail, 9. 6d., Paris 1984, s. 335.
(7) J. Rivero - J. Savatier, a.g.e., s. 335.
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Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği
" Ö z e r k l ik "  deyimine verilen bazı tanımlar sıralandığında, bu kavra

mın zenginliği ve çok yönlülüğü dikkati çekmektedir.
Örneğin:
-  Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre (1944): 1) Toplumbilim terimi 

olarak: "Bir topluluğun kendini, hiç değlise bazı şartlar altında 
idare etmek hakkı, idare muhtariyeti, 2) Kant'a göre ahlâk işlerin
de aklın egemenliği";

-  Türk Hukuk Lûgatına göre (1956): "Sosyal bir topluluğun veya tü
zel kişilerin kendisini idare eden kaidelerin tamamını veya bir kıs
mını bizzat tespit edebilmek veya devletçe konulan nizamların 
çizdiği hudutlar dahilinde hareket serbestliği yetkisi..."dir.

-  A Dictionary of Political Thought’a göre, aşağıda sayılan özellik
lerden birinin bulunması halinde bir k u r u m u n  özerk olduğu kabul 
edilmekte:

• Kendi işleyiş kuralları başta gelmek üzere kural koyma yetkisi
ne sahip olma;

• Bir üst siyasî organın doğrudan denetimine tâbi bulunmama;
• Kendine özgü ya da içe yönelik amaçlara sahip olma.

Toplumsal tutuculuğun bazı türlerinde, yukarıda sayılan özerk ku
ramların, özgül düşünce, duygu ve eylem gelenekleriyle birlikte ko
runması, başlıca amacı oluşturur... Söz konusu toplumsal kuramların 
varlıklarını sürdürmeleri ile birlikte siyasal süreklilik de sağlanacak
tır. Böylelikle, Devlet eliyle sağlanmış bir siyasal ve toplumsal sü
reklilik yerine bizzat Devlet düzeni içinde doğal olarak yer alan bir 
süreklilik gerçekleşecektir...
" T o p lu  i ş  s ö z l e ş m e s i  ö z e r k l iğ i "  ise, işçi ile işveren taraflarının karşı

lıklı anlaşarak aralarındaki ilişkiyi düzenleyen kuralları koyabilmelerini 
ifade eder.

"Toplu iş sözleşmesi özerkliği"ni klâsik anlamda "sözleşme özgürlü
ğümden ayıran bazı önemli farklar vardır:

-  Toplu iş sözleşmesi özerkliği " k o l l e k t i f  irade özerkliği"ni ifade 
eder. Toplu iş sözleşmesinin işçi tarafı her zaman işçi sendikası, iş
veren tarafı ise sendikaya üyelik halinde gene işveren sendikasıdır: 
Bu işlem tarafları bakımından kollektif nitelik taşır. Oysa irade 
özerkliği kuramı, kökeninde bireyci bir anlayışa dayanmaktadır.

-  İrade özerkliği ile sözleşme özgürlüğü ilke olarak " iç e  y ö n e l i k " tir: 
Kişiler kendi hukuksal ilişkilerini bağımsız olarak diizenleyebil-

(8) Roger Scruton, London 1983, (autonomy/V, s. 34, autonomy of institutions).
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mektedir. Oysa toplu iş sözleşmesi özerkliği d ış a  y ö n e l i k  olup üçüncü ki
şiler üzerinde normatif etkiye sahip hükümler koymayı da ifade etmekte
dir Düzenlemeyi yapanlar ile buna tâbi olanlar farklı kimseler olabil
mektedir.

-• Toplu iş sözleşmeleri, belli işleve yönelik bir sözleşme kategorisi
dir (10). 1982 Anayasası'nda belirtildiği şekilde, toplu iş sözleşme
si hakkı, pozitif hukukumuzda i ş ç i  v e  i ş v e r e n le r in  k a r ş ı l ı k l ı  i l i ş k i 
le r in d e  İ k t i s a d î  v e  s o s y a l  d u r u m la r ın ı  v e  ç a l ı ş m a  k o ş u l la r ın ı  d ü 
z e n le m e k  a m a c ıy la  sahip oldukları bir haktır (m. 53/1).

1961 Anayasası'nın 47. maddesinde işlev farklı biçimde belirlenmiş
ti: Grev ile toplu iş sözleşmesi haklan aynı madde ve aynı cümle içinde 
şu şekilde formüle edilmişti: " İ ş ç i le r ,  işverenlerle olan münasebetlerinde 
İktisadî ve sosyal durumlarını k o r u m a k  veya d ü z e l tm e k  amacıyla toplu 
sözleşme ve grev haklarına sahiptirler" (f. I). Bugünkü Anayasamızdaki 
ifadeden bu hakkın aynı şekilde işverenlerin yararına olarak da düşünül
düğü, sadece işçiler lehine işleyecek bir müessese olarak ele alınmadığı 
anlaşılmakta. Bununla birlikte, toplu iş sözleşmesi esas olarak işçi lehine 
bir kurum olma niteliğini yitirmemiştir. Nitekim 2822 sa. TSGLK'da "iş
çi lehine şart" ilkesi korunmuş, hatta güçlendirilmiştir (n ).

Kimi yazarlara göre toplu iş sözleşmesi hakkı, sözleşme özgürlü
ğünün normal bir gereği olup, Anayasada ayrıca zikredilmesi yararsız
dır (12\  Oysa çok spesifik işlevleri olan toplu iş sözleşmesi hakkı söz
leşme özgürlüğünün basit bir uzantısından da öte olarak, aynı zamanda 
bağımsız bir kurumu da oluşturmaktadır. Dolayısıyla gerek 1961 Ana
yasası, gerekse 1982 Anayasası'nda bu hakkın sözleşme özgürlüğünden 
ayrı bir madde ile düzenlenmiş olması bir zorunluluğun ifadesidir (13).

(9) Bkz.: Devrim Ulucan. a.g.e., s. 78 vd„ özellikle s. 80-81.
(10) Bkz.: Devrim Ulucan, a.g.e., s. 89-91.
(11) 2822 sayılı TSGLK m. 6/fI: "Toplu iş sözleşmesinde hizmet akitlerine aykırı hükümlerin bu

lunması halinde hizmet akitlerinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir". Üstelik 275 sayılı 
TSCîLK m. 3/IV'deki benzeri hükmün başında yer alan "toplu is sözleşmesinde aksi belirtil
medikçe" ibaresi isabetli olarak kaldırılmıştır (275 sa. K m. 3/LV'deki cüınle şöyleydi: 'Toplu 
iş sözleşmesinde aksı belirtilmedikçe, hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri muteberdir."

(12) Hukukumuzda: Sait Kemal Mimaroğlu, Tiirk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi, 2. Baskı, 
Ankara 1965, s. 40 -11. Eleştirisi için bkz.: Devrim Ulucan, a.g.e., s. 92-93.

(13) 1982 Anayasasında sözleşme özgürlüğü, m. 48’de; toplu iş sözleşmesi hakkı da m. 53’de yer 
almaktadır. Her iki hak "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" başlıklı Üçüncü Bölümde
dir.
m. 48 ("Çalışma ve sözleşme hürriyeti") f. I: "Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme 
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir."
m. 53 ("Toplu iş sözleşmesi lıakkı"): "İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve 
sosyal durumlarım ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma 
hakkına sahiptirler."

'Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir."
"Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulana

maz."
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Temelde liberal nitelikli bir kurıım olan toplu iş sözleşmesi, kanı
mızca sözleşme özgürlüğü esası çerçevesinde değerlendirilebilmekle bir
likte, söz konusu çerçevenin sınırlarını zorlamakta, çerçeveyi genişlet
mektedir. Özgün işlev ve nitelikleri dolayısıyla, toplu iş sözleşmesi 
özerkliğinin çeşitli müdahalelerden bağışık kalması gereken bir alanı 
mevcuttur (14>. Bu alan, kapsamı bakımından 1961 Anayasası'ndakine na
zaran değişmiş bulunmakla birlikte varlığını sürdürmektedir. Her ne ka
dar 1982 Anayasası m. 53'te, 1961 Anayasası m. 47'deki ifadeden farklı 
bir anlatıma yer verilip "koruma" işlevi yanında "düzen" işlevi de ön 
plâna çıkarılmış olsa da, gene de toplu iş sözleşmesi hakkı "sosyal" <15\  
yani zayıfı korumaya yönelik bir hak olarak işçiyi koruma işlevini spesi
fik bir özellik olarak muhafaza etmektedir.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN TEŞMİLİ 
Genel Olarak

Taraflar toplu iş sözleşmesini belli bir alanda uygulanmak üzere ak
dederler. Hukukumuzda toplu iş sözleşmeleri işyeri düzeyinde, bazan da 
işletme düzeyinde yapılır (TSGLK m. 3). Tarafların yetki koşullan bu 
yerler açısından değerlendirilmiş, toplu iş sözleşmesi de bu yerlerin özel
liklerine göre görüşülüp akdedilmiştir.

Oysa birçok hukuk sisteminde olduğu gibi hukukumuzda da, yapılmış 
bir toplu iş sözleşmesinin -aynı işkolunda kalmak kaydıyla- uygulama ala
nının bir İdarî tasarrufla genişletilmesi mümkündür (TSGLK m. 11).

Teşmil mekanizmasının dünyadaki tarihsel gelişmesine bakıldığın
da, ilk önce 1890’lı yıllarda Yeni Zelanda'da oldukça farklı bir şekilde 
uygulandığı görülür. Daha sonra aynı ülkede gelişme gösterip, Avustural- 
ya’da da benimsenmiş olan "teşmil", Avrupa'daki ilk somut düzenlemesi
ni Alman hukukunda (1918) ve Avusturya'da görmüştür. Bu son iki ülke
de dikkat çeken husus, teşmilin geçici önlem olarak kabul edilmiş olma
sına rağmen bu yöntemin kısa sürede mutad, sürekli ve yoğun bir uygula
maya dönüşmüş olmasıdır (16>. Bilindiği gibi Almanya'da 1934'de toplu 
pazarlık düzenine son verilmesiyle birlikte teşmil de ortadan kalkmıştı.

(14) Bkz.: Özellikle "işlevsel ba£" konusunda: Fazıl Sağlam, 'Türk Hukukunda Toplu İş Sözleş
mesi Erki ve Sınırları", AU. SBFD, Cilı XXIX, No: 1-2, Mart-Haziran. 1974, s. 205 vd.; 
Devrim Ulucan, a.g.e., s. 84. vd.

(15) Klâsik hak/sosyal hak ayrımı vc kıstasları için örneğin bkz.: Bülent Tanör, s. 13 vd.; J. Rive
ro, "Les droits et les devoirs économiques et sociaux fondamentaux dans les constitutions 
modernes", Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Ödevler, Uluslararası 
Seminer, İITİA Ekonomi Fakültesi, 5-6-7 Şubat, İstanbul 1982, s. 18 vd.

(16) 23.12.1918 tarihli Yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki 10 yıllık dönem içinde Alman
ya'da 25000'den fazla teşmil kararının verildiği saptanmıştır (bkz.: Münir Ekonomi, "2822 
Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda 3451 Sayılı Kanun ile Yapılan De
ğişiklikler", Kamu-Iş, Ocak 1989, Cilt 1, Sayı 7, s. 3-12, s. 6 dipnot 12’de gösterilen rakam 
vc kaynaklar); 1929 yılında bu ülkede verilmiş teşmil kararı sayısı 1846'yı bulmuştu (P. Du
rand - A. Vitu, s. 630, No. 224.
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İki savaş arasındaki dönemde teşmil, farklı şekillerle de olsa, birçok 
ülkede kabul edilmiştir. Bunlar arasında, Güney Afrika Birliği (1924), 
Meksika (1931), Brezilya (1932), Hollanda (1937) sayılabilir. 1930'lu 
yıllarda A.B.D., Kanada, İngiltere ve Çekoslovakya tedricen ve son iki 
ülke belirli işkollarıyla sınırlı kalmak üzere bu yöntemi benimsemişti. 
Fransa'da 24.6.1936 tarihli Yasa ile genel biçimde kabul edilen teşmil, İs
viçre'de ise aynı yıldan itibaren bazı kantonlardan başlanarak (ilk önce 
Cenevre kantonu) tedricen benimsenmiştir (l7).

Günümüzde artık çok sayıda ülkenin hukukunda sürekli biçimde yer 
alan teşmil mekanizmasının getiriliş neden ve amaçlan çok yönlüdür.

İlk önce akla geleni, ücret ve diğer çalışma koşullarının yeknesak 
hale getirilmesidir. Böyle bir yeknesaklığın türlü yararlan vardır: Bir ke
re aynı işkolundaki işletmelerin pek farklı uygulamalarla birbirleriyle re
kabet halinde olmaları ve özellikle işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde 
bazılarının daha düşük ücret ve elverişsiz çalışma koşullanyla işçi çalıştı
rarak rekabete girişmeleri önlenmiş olacaktır.

Salt sosyal açıdan ise "sosyal yararlılık" ve "işçi lehine şart" ilkeleri 
dolayısıyla toplu iş sözleşmelerinin uygulama alanının genişletilip daha 
fazla işçinin kapsama alınmasının yararları açıktır. Üstelik teşmil edilmiş 
bir toplu iş sözleşmesi hem sözleşme, hem de kamusal düzenlemenin üs
tünlüklerini kendinde toplamaktadır: İşçi örgütleri ile işveren ve örgütleri 
arasında pazarlık sonucu ortaya çıkıp, oldukça esnek ve süratli biçimde 
akdedilmesi sözleşmeye özgü avantajlardır. Aynı zamanda da yasal dü
zenlemelerin genel ve bağlayıcı karakterlerini taşımakla birlikte yasakoy- 
ma faaliyetinin uzun formalitelerini gerektirmez. Doğrudan doğruya ilgi
lilerce kararlaştırılan hükümler, teşmil sırasında gerek idarenin, gerekse 
bazı istişarî organlann denetiminden de geçmektedir.

Ancak bütün bu avantajlar yanında, toplu iş sözleşmesi özerkliği açı
sından ciddî sakınca ve tehlikeler de ortaya çıkmaktadır: Bir İdarî tasarruf 
ile toplu iş sözleşmesi, taraflannın öngörmüş oldukları alanın dışında da 
uygulanacak; bazı hallerde toplu iş sözleşmesinin bazı hükümleri çıkan- 
labilecek, hatta hukukumuzda (2822 sa. K m. 11/1) "zorunlu değişiklik
ler" bile yapılabilecek. Dolayısıyla toplu iş sözleşmesi, teşmil edilen yer
lerde akdî niteliğini önemli ölçüde yitirmiş olacaktır.

Diğer yandan, bizzat teşmil işlemi ile bunun gerektirdiği formalite
ler, toplu pazarlığın "esneklik" ve "işyeri ve işletmenin özelliklerine uy
gun olma" özelliklerine de zarar verebilecektir.

Nihayet, ve belki de en önemli olarak, teşmil karannın kapsamına 
giren işyerlerinde"yapay" bir toplu iş sözleşmesi düzeni hüküm sürüp, 
söz konusu işyerlerinde örgütlü sendikalar ile bunların üyelerinin iradele
ri bir süre devre dışı kalacaktır.

(17) 1939'a kadarki gelişmeler için bkz.: L. Hamburger, "L’extension des conventions collectives 
à l'ensemble d'une profession ou d'une industrie", Revue Internationale du Travail, Vol. 
XL, No. 2, Août 1939, s. 169, s. 174-187.
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V

Teşmilin yararları ile toplu iş sözleşmesi özerkliği nasıl bağdaştınla- 
bilir? İlk önce teşmil konusunda getirilmiş bazı uluslararası hukuk norm
larına değinmek gerekir.
Uluslararası Metinler

Ülkemizi bu konuda yakından ilgilendiren başlıca uluslararası me
tinler şunlardır:

-  Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Örgütlenme ve Toplu Pazarlık 
Hakkı İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin 98 Numaralı Sözleşmesi, 
1949 - Türkiye tarafından 8.8.1951 tarihinde onaylanmıştır <18).

-  Gene U.Ç.Ö.'nün Toplu İş Sözleşmeleri Konusunda 91 Numaralı 
Tavsiye Karan (1951).

-  Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanıp 1961’de kabul edilen 
"Avrupa Sosyal Şartı"ndaki değişik sosyal haklar arasında toplu 
pazarlık hakkı da yer almaktadır (I. Bölüm/6; II. Bölüm m. 6) - Bu 
andlaşma Türkiye tarafından 7.8.1989'da onaylanmıştır^19).

98 Numaralı Sözleşme
Doğrudan toplu pazarlık hakkına ilişkin olup da iç hukukumuz bakı

mından da bağlayıcılık kazanmış olan önemli metin, U .Ç .Ö . 'n ü n  9 8  N u 
m a r a l ı  S ö z le ş m e s id ir . Sözleşmenin 4. maddesine göre:

"İstihdam koşullarını toplu iş sözleşmeleriyle düzenlemek üzere iş
veren örgütleri arasında gönüllü toplu pazarlık yöntemlerinin gelişti
rilmesini ve en geniş biçimde kullanılmasını teşvik etmek için ge
rektiğinde ulusal koşullara uygun önlemler alınmalıdır."

91 Numaralı Tavsiye
U .Ç .Ö . 'n ü n  91  n u m a r a l ı  T a v s iy e  K a r a r ı  IV Bölüm/ m. 5, teşmile 

ilişkin bazı esaslar getirmesi bakımından ilgi çekicidir:
Bir kere, "mevcut toplu iş sözleşmeleri sistemi çerçevesinde uygun 
görüldüğünde, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin tamamının veya bir 
kısmının aynı meslekî veya coğrafî alan içindeki diğer işçi ve işve
renlere uygulanması için, her ülkenin koşullarına uygun olarak ulu
sal yasalarla belirlenecek önlemler alınmalıdır."
Görüldüğü gibi, teşmil, bazı kayıtlarla yararlı, hatta ulusal koşullar 

gözönünde bulundurularak gerekli bir yöntem olarak kabul edilmekte.

(18) Resmî Gazete, 14.8.1951, Sayı: 7884. Etraflı incclcme için bkz.: Mesut Gülmez, Sendikal
Hakların Uluslararası Kuralları ve Türkiye, TODAİE Yayını, Ankara 1988, s. 54 vd.

(19) 16.6.1989 tarihli Uygun Bulma Yasası, Resmî Gazete, 4.7.1989, Sayı: 20215. Ancak bkz.: 
II. Bölümle ilgili "beyan" (çekince): toplu pazarlık hakkına ilişkin 6. madde kapsam dışında 
bırakılan hükümler arasında yer almaktadır. 7.8.1989 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi, 
Resmî Gazete, 14.10.1989, Sayı: 20312.

471



Toplu iş sözleşmesinin teşmili için ulusal yasalarla getirilebilecek 
bazı koşullar, sınırlayıcı olmamak üzere gösterilmektedir:

-T eşm il edilecek toplu iş sözleşmesi başlangıçta yeterince temsil 
edici bir işveren ve işçi kitlesini kapsamalıdır.

-Teşmil istemi kural olarak toplu iş sözleşmesinin tarafı bulunan işçi 
veya işveren örgütlerinden gelmelidir.

-T eşm il sonucunda uygulama alanına girecek işçi ve işverenlerin 
önceden görüşleri alınmalıdır.
Avrupa Sosyal Şartı

"A v r u p a  S o s y a l  Ş a r t ı 'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun" metninde dikkati çeken bir husus ise, gerek sendika hakkını (m. 
5), gerekse toplu pazarlık ve grev haklarını öngören 6. maddenin kapsam 
dışı bırakılmış olmasıdır. Oysa söz konusu maddelerdeki anlatıma, diğer 
yandan da Şart'ın 30. ve 31. maddelerinde cevaz verilen sınırlama ve is
tisnalara bakıldığında, Sosyal Şart'da bu hakların oldukça ihtiyatlı, nüans- 
lı bir şekilde ele alınıp, ulusal koşullara göre ayarlanmasına olanak tanın
dığı görülmektedir.

Özellikle konumuz açısından, 6. madde hükmü şöyledir:
"Toplu pazarlık hakkının fiilen kullanılabilmesini sağlamak üzere,
âkit Devletler:
1.İşçi ve işverenler arasında eşit katılımlı danışma ve görüşmeleri 

kolaylaştırmayı;
2. Yararlı ve gerekli olduğunda, istihdam koşullarını toplu iş sözleş

meleriyle düzenlemek üzere işveren veya örgütleri ile işçi örgütle
ri arasında gönüllü toplu pazarlık yöntemlerini teşvik etmeyi;

3. İş uyuşmazlıklarının çözümü için uygun uzlaştırma ve ihtiyarî tah
kim yöntemlerinin tesisi ile kullanımını kolaylaştırmayı
taahhüt edip;

4. Yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yüküm
lülükler saklı kalmak iizere, işçi ve işverenlerin çıkar uyuşmazlık
larında grev dahil toplu eylemlere başvurma hakkını 
Tanırlar."

Şart'ın 30 ile 31. maddelerinde bazı istisna ve kısıtlamalara imkân 
tanınmaktadır, m . 3 1 'de, "başkalarının hak ve özgürlüklerinin temini ya 
da kamu düzeni, ulusal güvenlik, genel sağlık veya genel ahlâkın korun
ması için demokratik bir toplumda gerekli olan" istisnaların ulusal yasa
larla getirilebileceği öngörülmüştür (20). Ancak önemle belirtildiği gibi, 
bu kısıtlamalar konuluş amaçlan dışında uygulanmayacaktır.

(20) Bu hüküm, işçi çevrelerinin yoğun eleştirilerine uğramıştı. Gerçekten, özellikle "kamu düze
ni" ile "ulusal güvenlik" deyimlerinin belirsizliği nedeniyle sınırlama getirme olanakları ol
dukça geniş tutulmuştur. Bkz.: P.-A. Marinier, Le droit de négociation collective, Lausan
ne 1975, s. 34-35.
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3 0 .  m a d d e d e  ise olağanüstü durumlara ilişkin bazı istisnalara imkân 
tanınmaktadır: "Savaş veya ulusun yaşamına yönelik başka bir genel teh
dit halinde âkit Devletler Şart’daki yükümlülüklerden ayrılacak bazı ön
lemleri alabilirler; şu kadar ki bu önlemler durumun gerektirdiği ölçüleri 
aşmayıp, uluslararası hukuktan doğan diğer yükümlülüklere de ters düş
memelidir." Bu hükümden yararlanarak önlem alan Devletler, makul süre 
içinde, alman önlemler ve nedenleri hakkında Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterine bilgi vereceklerdir (m. 30/1I-III). Genel Sekreter ise bu bilgi
leri gerek diğer Devletlere, gerekse Uluslararası Çalışma Bürosu Müdü
rüne iletecektir.

Görüldüğü gibi Şart'da söz konusu haklara sınırlama getirme olanak
ları açık tutulmuştur.

Şart'ın 20. maddesi l/b bendi gereğince temel hükümler arasında yer 
alan (21) bu hakların da onay kapsamına alınmasının yararlı olacağı dü
şüncesindeyiz. Avrupa Sosyal Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair 3581 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca "diğer madde veya 
fıkraların bilahare kabulünü beyana Bakanlar Kurulu yetkilidir."

Teşmilin Hukukumuzda Düzenlenişi
Teşmil, mevzuatımıza ilk kez 1963 yılında 275 sa. TSGLK ile gir

miştir. 1980'de 2364 sa. K. daha sonra da 1983’de 2822 sa. TSGLK'da 
yeniden düzenlenip farklı esaslara tâbi tutulan bu yöntem hukuksal varlı
ğını sürekli biçimde korumuştur.

275 Sayılı TSGLK
Yasanın hazırlanması sürecinde Geçici Komisyonca eklenen bir- 

madde ile getirilmiş bulunan teşmilin gerekçesinde şöyle bir ibare yer al
maktaydı: "... iş piyasasının yeknesak şartlara kavuşturulmasındaki ve 
lüzumsuz grev ve lokavtların önlenmesindeki kamu menfaatine binaen, 
bir toplu iş sözleşmesini teşmil etme yetkisi bazı şartlarla Bakanlar Kuru
luna tanınmıştır". Bu yöntemin Fransız hukukundan esinlenerek kabul 
edildiği anlaşılmaktadır (22).

275 sayılı TSGLK m. 8'deki teşmilin k o ş u l la r ı  şunlardı:
-  Teşmil edilecek toplu iş sözleşmesinin kapsadığı işçiler, o işko

lunda çalışan işçilerin çoğunluğunu oluşturmalıdır.

(21) Avrupa Sosyal Şartının temci çekirdeğini oluşturan çalışma hakkı (m. 1), sendika hakkı (m. 
5), toplu pazarlık hakkı (m. 6), sosyal güvenlik hakkı (m. 12), sağlık ve sosyal yardıma hak 
(m. 13), ailenin sosyal, hukuksal ve ekonomik korunma hakkı (m. 16), göçmen işçilerle aile
lerinin korunma ve yardım hakkı (m. 19) arasından en az beşinin onay kapsamına girme zo
runluluğu vardır.

(22) Millet Meclisi Geçici Komisyon Raporu, Tutanak Dergisi, M. Meclisi, S. Sayısı: 132, Dö
nem 1, Toplantı 2, B. 78, 26.4.1963. Konu ile ilgili Millet Meclisi ve Senato tartışmaları 
için ayrıca bkz.: Sait Kemal Mimaroğlu, a.g.e., s. 215-219.
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Bu koşul Alman hukukundan esinlenerek konulmuş olup (23), aynı 
zamanda U.Ç.Ö.'nün 91 Numaralı Tavsiye Kararında önerilen ilk koşula 
da uymaktadır. Her ne kadar "toplu iş sözleşmesinin kapsadığı işçiler"e 
sadece taraf sendika üyeleri değil, dayanışma aidatı ödeyerek yararlanan
lar da dahil edilse de (24\  bu koşul ağırlığını korumaktadır.

-  Toplu iş sözleşmesi, ancak aynı işkolundaki işyerlerine teşmil edi
lebilir.

-  Bakanlar Kurulu teşmil kararını Yüksek Hakem Kurulu'nun görü
şünü aldıktan sonra verebilir. Tabii bu görüş istişarî nitelikte olup 
bağlayıcı değildir.

Teşmil, gerekçeli bir kararname ile gerçekleşip Resmî Gazete'de ilân 
edilir.

Görüldüğü gibi 275 sa. K sisteminde, teşmil edilecek toplu iş sözleş
mesinin daha Bakanlar Kurulu'nun müdahalesi gerçekleşmeden dahi ilgi
li işkolunda"etkili" bulunması gerekiyordu. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu 
kararına nazaran akdî niteliğinin baskın olduğu iddia edilebilirdi.

275 sa. K'da teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendika
sının zarar görmesini önlemeye yönelik, oldukça özgün bir hüküm yer al
maktaydı: Buna göre, teşmil suretiyle yararlanmada da dayanışma aidatı
nın, bu kez zorunlu olarak, ödeneceği öngörülmüştü.

Bununla birlikte Bakanlar Kurulu'nun takdirinin rolü ve etkisi önem
liydi. Özellikle:

-T eşm il edilen toplu iş sözleşmesinin bazı hükümlerinin belli işyer
leri veya bölgelerin koşullarına uymaması halinde bu hükümler, sözleş
menin "genel niteliğine ve işleyişine halel getirmemek şartıyla", teşmil 
kararının dışında tutulabilmekteydi.

-D iğ e r  yandan, 275 sa. K sisteminde teşmil kapsamına girecek iş
yerlerinde halen yürürlükte bulunan bir toplu iş sözleşmesinin varlığı teş
mile engel değildi. Ancak teşmil edilen toplu iş sözleşmesi mevcut öteki 
toplu iş sözleşme hükümlerinin etkisini sadece kısmen bertaraf etmektey
di. m. 8/VI uyarınca, "teşmil edilen bir toplu iş sözleşmesinin hükümleri, 
bu sözleşmenin kapsadığı iş yerlerinde uygulanan ve teşmil konusu olma
yan diğer toplu iş sözleşmelerinin teşmil edilen toplu iş sözleşmesine ay
kırı hükümlerinin yerini alır; ancak, teşmil edilmemiş toplu iş sözleşme
lerinde işçiler lehine mevcut hükümler saklıdır."

275 sa. TSGLK'nun yürürlükte bulunduğu 1963-1980 döneminde 
teşmil mekanizması hiç işletilmemiştir.

(23) Bkz.: S. Reisoğlu, a.g.e., s. 218.
(24) S. Reisoğlu, a.g.e., s. 220 (atıf yapılan yer: E. Schweingrubcr - W. Bigler, Kommentar

zum Gesamtarbeitsvertrag mit Iünschluss der Allgemeinverblindlichkeitserklaerung, 
Bcm 1963, s. 97).
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2364 Sayılı Kanun
24.12.1980 - 5.5.1983 tarihleri arasında yürürlükte kalıp da geçici 

bir düzenleme niteliği taşıyan "Süresi Sona Eren Toplu îş Sözleşmeleri
nin Sosyal Zorunluluk HallerindeYeniden Yürürlüğe Konulması Hakkın
da Kanun"un 4. maddesinde teşmilin koşullarının hafifletildiği ve Bakan
lar Kurulu'nun yetkilerinin genişletildiği görülmektedir.

Esasen bir kısım sendikaların faaliyetlerinin durdurulduğu, hakların
da açılan davaların sürdüğü ve grev hakkının askıya alındığı bir dönemde 
teşmil mekanizmasının işlerliğinin arttırılması doğaldı.

Yasanın 4. maddesine göre:
-  Teşmil, gene aynı işkolu sınırlan içinde kalacaktır.
-  Ancak teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin kapsadığı işçi oranı ba

kımından herhangi bir koşul artık mevcut değlidir.
-  Teşmil halinde artık dayanışma aidatı ödenmeyecektir.
-  Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin teşmil sırasında bazı hüküm

leri Bakanlar Kurulu'nca değiştirilebilecektir.
1980-1983 döneminde teşmil mekanizmasından yararlanılmıştır. Ba

kanlar Kurulu'nun bu yetkisini toplu iş sözleşmesi bulunmayan yerler 
için kullandığı, toplu iş sözleşmesini genellikle, olduğu gibi, herhangi bir 
değişiklik yapmaksızın teşmil ettiği gözlenmiştir (25).
2822 Sayılı TSGLK

Yeni Yasamızda teşmil (m. 11) yeniden ele alınıp çok farklı esaslara 
tâbi tutulmuştur:

1. Artık teşmil edilecek toplu iş sözleşmesi bakımından o işkolunda- 
ki işçilerin çoğunluğunu kapsamakta olma koşulu tamamıyla terk 
edilmiştir. Bunun yerine, taraf s e n d ik a n ın  temsil ediciliği aran
maktadır:
• İşkolunda %  10'luk üyelik koşulu;
• İşkolundaki sendikalar arasında en fazla üyeye sahip olma koşu

lu. Artık Alman hukukundaki koşul yerine Fransız hukukunda 
görülen ve toplu iş sözleşmesinin tarafı sendikanın niteliklerine 
ağırlık veren anlayış tercih edilmiştir. Dikkat çeken husus, 
U.Ç.Ö'nün 91 sa. Tavsiye karannda açıkça önerilen koşulun bu 
kez benimsenmemiş oluşudur. Şimdiki koşulun sağlanması, 275 
sayılı Kanundakine nazaran daha kolay olacaktır W .

(25) Bkz.: Seza Reisoğlu, 2822 Sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi, 
Ankara 1986, s. 160.

(26) Bkz.: Mesııt Gülmez, a.g.e., s. 372'de U.Ç.Ö.’niin 98 Numaralı Sözleşmesinin 4. maddesi 
açısından Portekiz ile ilgili şikayet üzerine Sendika Özgürlüğü Komitesinin teşmil hakkında 
değerlendirmeleri: Özellikle taraf sendikanın teşmil edilecek alanda temsil yeteneğinin ön
ceden incelenmesi gerektiği, aksi takdirde o alandaki çoğunluk örgütünün toplu pazarlık ser- 
bestisinin sınırlanacağı yönündedir.
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2. Teşmil, gene aynı işkolu sınırları içinde gerçekleşebilecek. Fakat 
bu kez, isabetli olarak, ancak yürürlükte herhangi bir toplu iş 
sözleşmesi bulunmayan işyerlerinde söz konusu olabilecek. 3451 
sayılı Kanun ile eklenen son fıkra gereğince, "yetki için başvu
rulduktan sonra yetki sorunu çöziilünceye kadar veya bu belgeyi 
aldıktan sonra yetki devam ettiği sürece yetki kapsamına giren 
işyerleri için teşmil kararı alınamaz." (2?) Bu hüküm sayesinde 
hiç olmazsa y e t k i  b a ş v u r u s u  halinde tarafların toplu pazarlık 
hakkına müdahaleler önlenmiş olacaktır. Böylece, toplu iş söz
leşmesi veya grev hakkının kullanımını engelleyici şekilde teş
mil kararı alınamayacaktır. Aksi takdirde kararın Danıştay'ca ip
tali gerekir.

Toplu iş sözleşmesinin o işkolundaki işyerlerinin tümüne ya da sa
dece bazılarına teşmil edilebileceği bu kez açıkça belirtilmiştir.

3. Yeni Yasada belli yerlerden "talep" koşulu getirilmiştir: İlgili iş
kolundaki işçi veya işveren sendikaları veya münferit işveren, ya 
da Çalışma Bakanının talebi şarttır. Belirtmeli ki U.Ç.Ö.'nlin 91 
Sayılı Tavsiye kararında önerilen "toplu iş sözleşmesinin tarafı iş
çi veya işveren örgütünden kaynaklanma" koşuluna itibar edilme
miştir.

4. Daha da önemli ve konumuzun can alıcı noktası da gene Yüksek 
Hakem Kurulunun görüşü ile yetinilip, teşmile tâbi olacak işyerle- 
rindeki işçi ve işveren taraflarının görüşlerinin alınmasının öngö
rülmemiş olmasıdır.

Oysa teşmilin önemli sonuçları vardır:

• Bir kere artık o işyerlerinde teşmil edilen toplu iş sözleşmesi
nin yürürlük süresi boyunca toplu iş sözleşmesi yapılamayacak; ta
bii toplu iş uyuşmazlığı çıkarılıp grev de yapılamayacaktır. Başka 
deyişle belli bir süre boyunca o işyerinde toplu pazarlık hakkı "as
kıda" olacak; işçi ve işverenler, yapılmasında hiç söz sahibi bulun
madıkları bir toplu iş sözleşmesinin hükümlerine ve bıı arada barış 
borcuna tâbi olacaklardır.

• Teşmil edilecek toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikasında ara
nan koşullar işkolu çapında söz konusudur. Dolayısıyla o sendikanın tek 
bir üyesi bulunmayan işyerleri bile teşmil kararnamesinin kapsamına gi
rebilecektir. Çünkü işyerleri çapında Yasada herhangi bir koşul öngörül
memiştir. Böylelikle işyerine tamamıyla "yabancı" bir sendikanın akdetti

(27) 27.5.1988 tarihli, 3451 sayılı yasa ile eklenen bu fıkra, öğretimizde daha önce benimsenen 
görilş doğrultusundadır. Bkz.: Kemal Oğuzman, Hukukî Yönden tşçi-îşvercn İlişkileri, 
Cilt. 1, 4. Bası, İstanbul, s. 106-107; Kenan Tunçomağ, K.: İş Hukuku, Cilt. II, 2. Bası, İs
tanbul 1985, s. 293: Seza Reisoğlu, Şerli, s. 162.
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ği bir toplu iş sözleşmesi uygulanabilecek; söz konusu işyerinde belki iş
çilerin çoğunluğunu veya önemli bir kısmını bünyesinde bulunduran sen
dikalar "etkisiz" hale getirilebilecektir. Teşmil edilen toplu iş sözleşmesi
nin tarafı bulunmayan sendikalar, taraf olmaya bağlı bir takım ayrıcalık
lardan da yararlanamayacaklardır (örneğin, işyeri sendika temsilcisi ata
ma - SK m. 34, aidatların alınmasında check-off yönteminden yararlan
ma - SK m. 61). Zaten teşmile ilişkin yeni koşullar, genel olarak 2821 ve 
2822 sayılı Yasalarda görülen, işkolu çapında güçlü sendikayı daha güçlü 
kılan, diğerlerini ise ikinci plâna itebilen düzenlemenin mantığına uy
maktadır.

Esasen teşmil halinde hiç bir sendika, doğrudan doğruya o işyerinde 
toplu iş sözleşmesini kabul ettirmiş "etkili sendika" sayılamaz; bu neden
le özellikle yeni üye kaydetme, üye olmayanlardan dayanışma aidatı ala
bilme olanakları daraltılmış bulunur.

Teşmil mekanizmasının önemli yararları yanında, kötüye kullanıl
maya ya da sakıncalı sonuçlar doğurmaya da elverişli oluşu; sendikal et
kinlik ile toplu pazarlık yerine idareye geniş yetkiler vermesi, sendikal 
çevrelerce fazla desteklenmemesinin kanımızca başlıca nedenleridir.

5. Değişik işyerlerinin farklılık gösteren koşullarına uymayan bir 
toplu iş sözleşmesinin tarafların rızaları dışında empoze edilmesi 
dolayısıyla ortaya çıkacak sakıncaları bir ölçüde hafifletecek hü
kümler de vardır:

• "Toplu iş sözleşmesi tamamen, kısmen veya zorunlu değişiklik
ler yapılarak... teşmil edilir". Dolayısıyla aynı toplu iş sözleşme
sinin teşmili için farklı içerikli birden fazla teşmil kararnamesi 
yayınlanabilir <28).

• "Teşmil kararnamesinde kararın gerekçesi açıklanır" (f. I'de). 
Tabii, toplu iş sözleşmesinin teşmili sırasında içerik ve bütünlü
ğünde yapılan değişiklikler ile teşmil kapsamı dışında tutmalar 
da ayrıca gerekçelendirilmelidir.

• "Bakanlar Kurulu, teşmil kararnamesini gerekli gördüğü zaman 
gerekçesini de açıklayarak yürürlükten kaldırabilir" (f. IV).

Teşmil kararnamesi İdarî yargı denetimine tâbidir (Anayasa m. 125/ 
I: "idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.")

Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana Bakanlar Kurulu teşmil yet
kisini sadece iki kere kullanmıştır <29).

(28) Kemal Oğuzman, a.g.e., s. 107.
(29) Bkz.: Münir Ekonomi, "2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda 3451 

Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler", Kamu-tş Cilt. 1, Ocak 1989, Sayı 7, s. 3 vd., s. 6-7 
ile tartışma konusu olan Ereğli Demir-Çelik Fab. T.A.Ş. için verilen teşmil karan.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZERKLİĞİ - TEŞMİL İLİŞKİSİ
Toplu iş sözleşmesinin teşmili, özerkliğine zarar vermez mi?
-  Toplu iş sözleşmesinin hukuksal niteliği tahlil edildiğinde, kanı

mızca esas itibarıyla bir ö z e l  l ıu k ıık  s ö z l e ş m e s i  olduğu, ancak ken
dine özgü nitelikler taşıdığı söylenebilir. Önceden değinildiği gibi 
bu niteliklerden başlıcalan:
• Tarafları bakımından kollektif nitelik taşıması,
• Üçüncü kişiler üzerinde normatif etkiye sahip olması,
• İşçi-işveren ilişkilerini, esas itibanyla işçiyi koruma amacıyla 

düzenleme işlevi bulunmasıdır.
-  Teşmil kararının hukuksal niteliği de tartışılan bir konu olmuştur:
Bazılarına göre bizzat teşmil bir kaide-tasarruf olup, teşmil edilmiş 

bir toplu iş sözleşmesinin hükümleri artık kamusal bir düzenleme niteli
ğini alır ("kanun teorisi") (30>. Bu anlayışın pratik bir sonucu, teşmil edil
miş toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresinin, esas toplu iş sözleşmesin
den ayrı bir kamu tasarruf olmasından dolayı, toplu iş sözleşme süresi ile 
bağlı kalmamasıdır <31). Oysa hukukumuzda TSGLK m. 11/III'e göre, 
"teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin sona ermesi ile teşmil karan da orta
dan kalkmış olur".

Bununla birlikte 2822 sa. K. m. \  \ / l ,  Bakanlar Kuruluna teşmil sıra
sında toplu iş sözleşmesi hükümlerinden bazılarını kaldırma, hatta değiş
tirme yetkisini de vermiş. Dolayısıyla şimdiki düzenleme açısından teş
mil, konulan normlarda değişiklik yaptığından bir "kaide-tasarruf'a da 
bir ölçüde yaklaşmaktadır.

-T eşm il edilen toplu iş sözleşmesinin hukuksal niteliğinde esas iti
banyla bir değişme olmadığını kabul etmekteyiz (32). Teşmil kararnamesi 
ile teşmil edilen toplu iş sözleşmesi ayrı hukuksal işlemler olarak varlık- 
lannı sürdürürler: Teşmil kararnamesi bir İdarî tasarruf, toplu iş sözleş
mesi de bir özel hukuk sözleşmesi olmaya devam eder.

(30) Fransız öğretisinde, örneğin: P.H. Teitgen, (Travaux préparatoires de la loi du 11 février 
1950, JO Déb. pari. Ass. Nat., 4 janv. 1950, 59, 2e col.; Brethe de la Gressaye: "La con
vention collective est-elle un contrat?", Etudes Capitant, s. 101 vd.; "Le nouveau statut 
des conventions collectives de travail". Droit social, 1957, s. 103.

(31) Bkz.: Seza Reisoğlu, a.g.e., 219-220, özellikle dipnot (509); Ayrıca bkz.: Turhan Esener, 
îş Hukuku, Yen. Göz. Geç. 3. Bası, Ankara 1978, s. 501-502; Kars.: Kenan Tunçonıağ, 
İç Hukukunun Esasları, İstanbul 1989, s. 422; Miclıel Despax, Négociations, conventi
ons et accords collectifs, Droit du travail, Tome 7, 2. éd., Paris 1989, s. 502-503, No. 
269; P. Durand, "Contribution à la théorie de l’extension des conventions collectives: les 
effets de l’arrêté d'extension". Droit social, 1956, p. 214 vd.

(32) Fransız öğretisindeki baskın görüştür. Örneğin bkz.: Durand, Droit social, 1956, s. 214 
vd., özcllikle.s. 215; Durand - Vitu, s. 631-633, No. 225; Rivero - Savatier, a.g.e., s. 359; 
Despax, a.g.e., s. 502, No. 268; Brun, "L'extension des conventions collectives de travail 
en jurisprudence". Droit social 1960, s. 644.
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• Ancak teşmil, u y g u la m a  a la n ın ı  g e n i ş l e te r e k  toplu iş sözleşme
sinin nzaî yönünü etkiler ve "düzenleyici kamu tasarrufu"na 
ilişkin bazı özellikleri de birlikte getirir. Bu bakımdan teşmil 
mekanizması, toplu iş sözleşmesinin çifte karakter taşıdığı yö
nündeki görüşlere güç kazandırmaktadır (33\

• Bakanlar Kurulu’nun toplu iş sözleşmesinin teşmili sırasında de
ğişiklikler yapma olanağı hukukumuza 2364 sa. K. ve daha son
ra da 2822 sa. K. ile getirilmiştir. İşte bu olanak kullanıldığında, 
artık teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin k a r m a  nitelik taşıdığı 
söylenebilir

Mevzuatımızdaki gelişmeye bakıldığında, Devletin toplu pazarlık 
düzenine karışma durum ve yollarının son dönemde genişletildiği görül
mektedir. Oysa özerklik, toplu iş sözleşmesinin temel niteliklerinden biri
sini oluşturur: Bizzat sosyal yanlarca serbest pazarlık sonucu getirilen 
toplu iş sözleşme normları akdî ve değişen koşullara uyarlanabilir olma
ları bakımından diğer normlara nazaran üstünlük gösterirler.

Toplu iş sözleşmesi özerkliğine zarar vermeyecek bir teşmil için 
önerilecek bazı koşullar şunlardır:

-  Teşmil edilecek işkolunda kurulu ve teşmil kapsamına girecek iş
yerlerinde temsil yetkisini haiz sendikaların bu kararın alınmasında söz 
sahibi olmaları tercih edilmelidir. Fransız mevzuatında, "teşmil edilebilir 
toplu iş sözleşmeleri" olarak farklı biçimde meydana getirilen toplu iş 
sözleşme türü öngörülüp düzenlenmiştir. Bu sözleşmeler, uygulama ala
nında temsil yeteneğini haiz sendikaların yer aldıkları pariter veya karma 
bir komisyonun kararı ile kabul edilirler. Karara bu kuruluşların tümünün 
olumlu oy vermiş olmaları bazı koşullarda gerekmemekle birlikte, esas 
itibarıyla oybirliği aranır. Hukukumuz bakımından Fransız yönteminin fi
ilen gerçekleşmesi bugün için güç olacaktır. Bununla birlikte teşmil sıra
sında, hiç olmazsa istişarî nitelikte benzeri bir katılım sağlanabilir.

-İ lg ili kuruluşların belli çoğunluğu teşmil talebinde bulunsa bile 
Bakanlar Kurulu'nun takdir yetkisi korunmalıdır. Zira teşmil kurumunun 
temelinde kamu yararı fikri hakim olup <34), işlemin özünde söz konusu 
takdir hakkı bulunmaktadır. Ancak diğer sistemlerin çoğunda bu yetki 
Bakanlar Kurulu değil, Çalışma Bakanının elindedir.

-  Teşmil kapsamına girecek işyerlerinde sendikal varlık ve etkinlik 
açısından, sendikalardan hiç birinin o işyerlerinde"toplu iş sözleşmesinin 
tarafı" kabul edilmemesi kanımızca yerindedir: Bir kere toplu iş sözleş
mesi ile teşmil apayrı işlemler olarak farklı, birbirinden bağımsız nitelik

(33) M. Despax, a.g.e., s. 77-78, No. 45.
(34) Örneğin: Turhan Esener, a.g.e., s. 504; Kemal Oğuzmaıı, a.g.e., s. 105; Kenan Tunçomağ,

a.g.e., s. 423; Münir Ekonomi, a.g.m., s. 6.
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lerini korumalıdırlar. Ayrıca toplu iş sözleşmesinin bu yolla yaygınlaştı
rılmasının bir olumlu yan etkisi de sendikaları daha etkin olmaya, kendi
lerinin taraf olacakları toplu iş sözleşmeleri yapmaya teşvik etmesidir. Bu 
bakımdan sadece gerçekten o işyerinde toplu iş sözleşmesi akdederek ta
raf olmanın bazı avantajlar sağlaması yerindedir (35>.

Sonuç olarak denilebilir ki, kapsama alınacak işyerlerindeki işçi 
(sendikaları) ile işverenlerin irade ve katılımlarını tamamıyla bertaraf et
meyip, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarına zarar verilmedikçe, teşmil 
son derece yararlı, sendikaları aktif olmaya özendirici bir mekanizmadır. 
Ülkemizde de teşmilin gerek işçi ve işveren, gerekse hükümet yetkilile
rince iyi tanınıp benimsenmesi, bu yöntemin daha sık ve isabetli biçimde 
kullanılması, sosyal ilerlemede katkı sağlayacaktır.

(35) Teşvik edicilik konusunda örneğin bkz.: Münir Ekonomi, a.g.m., s. 7. 

480



KARAYOLLARININ GELİŞMESİ ÜZERİNE 
ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA ÇERÇEVESİ

Prof. Dr. İlhan TEKELİ-Selim İLKİN *

GİRİŞ

Türkiye'de özellikle II. Dünya Savaşı sonrasındaki toplumsal değiş
meler incelenirken, karayolu politikasının etkilerinden çok sık söz edilir. 
Ama bu etkiler analizlere katılırken karayolu politikası kendisi inceleme 
konusu olmayan bir dış değişken olarak alınmıştır. Karayolu politikasının 
böyle bir dış veri olarak alınmasının arkasında temel bir kabul vardır de
nilebilir. O da, bu politikanın evrensel olarak belirlendiği ve ülkeler ara
sında önemli farklılıklar göstermediğidir.

Bu yazıda böyle bir gözlemden yola çıkarak karayolu politikalarının 
kendisinin de inceleme konusu olmasının yanı sıra bir içsel değişken hale 
gelmesini sağlayabilmek için uluslararası bir karşılaştırma çerçevesi oluş
turulmaya çalışılacaktır. Eğer gelecekteki araştırmalarla Türkiye karayo
lu politikası böyle bir karşılaştırma çerçevesi içine oturtulabilirse, bu po
litikanın Türkiye'ye özgü özellikleri daha iyi anlaşılacak ve toplumsal et
kileri daha iyi açıklanabilecektir.

Bir ülkedeki karayolu politikasının incelenmesinde salt bir betimsel 
anlatımın ötesine geçebilmek için üç ayrı çerçeve içine oturtulmasına ge
rek vardır. Bunlardan birincisi karayolu gelişmesinin içinde yer aldığı 
toplumsal yapıdır -siyasal, ekonomik ve toplumsal yönleriyle- İkincisi 
karayollarının gelişimini önemli düzeyde belirleyen karayolu araçlarına 
ilişkin dünya teknolojisindeki evrim çizgisidir. Üçünctisü ise, değişik ül
kelerin karayollarına ilişkin kurumsal yapılarındaki gelişmelerin karşılaş
tırmalarıyla ortaya çıkarılmaya çalışılacak olan ülkeler için seçilebilecek 
olan alternatif karayolları geliştirme stratejileridir. Böyle bir karşılaştırma

(*) İlhan Tekeli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim Üyesi,
Selim İlkin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eski öğretim Üyesi.
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bize karayollarını geliştirme stratejilerinin temel boyutlarının neler olabi
leceği konusunda da açıklık getirecektir.

Birinci çerçeve Türkiye'deki karayolları gelişmesi ardındaki toplum
sal nedenleri anlamak için gerekli iken, ikinci çerçeve Türkiye'deki geliş
melerin dünyadaki genel gelişme içindeki yerini kavramak, dünyadaki bu 
konuya ilişkin teknolojik gelişmelerin Türkiye'ye yansımasındaki gecik
meleri saptamak, toplumsal yapının özellikleri ile daha çok ithal edilen 
teknolojinin karşılıklı etkileşmelerini ortaya koymak için gereklidir. 
Üçüncü çerçeve ise, Türkiye'nin karayollarını geliştirmekte izlediği stra
tejilerin hangi alternatiflere göre değerlendirilmesi gerektiğini ortaya çı
karacaktır. Türkiye'nin izlediği yolun seçilebilecek alternatiflere göre or
taya konulması, seçilen yolun nedenlerini ve bunun arkasındaki toplum
sal güçleri kavramamızı daha kolaylaştıracaktır.

KARAYOLLARININ TOPLUMSAL OLARAK BELİRLENMESİ

Karayollarının toplumsal olarak nasıl belirlendiğini tartışabilmek 
için önce karayolları terimini kullandığımızda neyi anlatmak istediğimize 
bir açıklık kazandırmak gerekir. Günlük dilimizde karayollarının gelişi
minden söz ettiğimizde, bu terimi biri dar öteki geniş olan iki anlamda 
kullanıyoruz. Dar anlamda kullandığımız zaman salt altyapı olarak kara
yolunu anlatmak istiyoruz. Geniş anlamda kullanıp, karayollarının geliş
mesinden söz ettiğimizde içinde birçok öğeyi bulunduran bir ulaştırma 
altsistemini kastediyoruz. Karayolları altsistemi, en azından karayolu ta
şıtlarını, altyapı olarak karayolları ve karayolu taşımacılığının örgütlen
me biçimini içerir, tabii bu altsistem öğelerini daha da artırmak olanağı 
vardır. Karayolu taşıtlarının üretimi, bakım ve servislerinin örgütlenmesi, 
karayolu yapım örgütü vb. Bu yazıda karayolları teriminin kullanılmasın
da ortaya çıkabilecek belirsizliklerden kaçınmak için, dar anlamı anlatıl
mak istendiğinde "karayolları", geniş anlamı kastedildiğinde "karayolları 
ulaştırması" ya da "karayolları ulaştırma altsistemi" deyimleri kullanıla
caktır.

Karayolları ulaştırmasının toplumsal belirlenmesinden söz etmeden 
önce bir alt sistemin kendi içindeki belirlenme ilişkilerinden söz etmek 
gerekir. Bu belirleyicilikleri incelemek için önce karayolu taşıma aracı
nın niteliklerinden başlamakta yarar var. Karayolu taşıma aracının deve, 
hayvan gücüyle çekilen araba ya da motorlu taşıt olması, karayolunun 
altyapı olarak sahip olması gereken niteliklerini büyük ölçüde değiştire
cektir. Bu teknoloji yol üstünde geliştirilmesine gerek duyulan servislerin 
neler olmasını da belirleyecektir. Aracın niteliğine göre yol üstünde yer 
alacak servis kuruluşları, kervansaraylar, han, benzin istasyonu, tamir 
atölyesi ya da motel olabilecektir. Taşıma aracı ile altyapının niteliği ara
sında oldukça kuvvetli bir karşılıklı belirleyicilik ilişkisi vardır. Karayol
ları ulaştırma sisteminin örgütlenmesi ile taşıma aracının teknolojisi ara-
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sında da ilişkiler kurulabilir. Ama örgütlenme biçiminin tek belirleyicisi 
teknoloji değildir; bunun belirlenmesinde toplumsal yapı özellikleri daha 
önemli etkilere sahip olabilir. Kuşkusuz, bir kervan örgütlenmesi ile bir 
posta arabası örgütlenmesi ve otobüs taşımacılığı örgütlenmeleri arasın
daki farkların teknolojik nedenleri vardır, ama otobüs işletmeciliğinin 
devlet elinde, tekelci firmalar ya da küçük girişimciler elinde örgütlen
mesinin nedenleri toplumsal yapıya ilişkin değişkenler arasında buluna
caktır. Yalnız taşıma işletmeciliğinin değil, karayollarının yapımının ör
gütlenme biçimi de teknolojiden etkilendiği kadar toplumsal yapının 
özelliklerinden de etkilenecektir.

Karayolu ulaşımının toplumsal olarak belirlenme ilişkilerini daha 
açık anlatabilmek için Şekil (1) hazırlanmıştır. Şekil (l)'de karayolu ula
şımı altsistemi üç ögeli olarak gösterilmiştir: Karayolu araçları, altyapı 
olarak karayolu ve örgütlenme. Örgütlenme ile hem karayolu taşımacılı
ğının, hem karayolu yapımının, hem de karayolu üstündeki servislerin ör
gütlenmesi anlatılmaktadır. Bu altsistemin öğeleri arasında daha önce de 
anlatıldığı gibi karşılıklı belirleyicilik ilişkileri vardır. Bu sistem içi iliş
kiler Şekil (l)'de gösterilmemiş, sadece bu öğelerin sistem dışından belir
lenme ilişkileri gösterilmiştir. Bu şekilde araç ve altyapı yapım teknoloji
sinin ülkenin ve dünyanın teknolojik düzeyiyle belirlendiği, örgütlenme
nin ise, devletin niteliğine önemli ölçüde bağlı olduğu görülmektedir.

Karayolu ulaşımı Şekil (l)'de de gösterildiği gibi toplumda doğan 
mal ve insan akımlan taleplerinin karşılanmasında var olan değişik seçe
neklerden sadece biridir. Toplumda doğacak talep suyollan ulaşımı, de
miryolları ulaşımı vb. seçeneklerce birlikte karşılanacaktır. Bu seçenekler 
arasında zaman zaman yarışma olabileceği gibi, zaman zamanda karşılık
lı tamamlayıcılıklar bulunacaktır. Şekil (l)'de bu seçenekler arasına katıl
mış olan haberleşme sisteminin özel konumuna dikkati çekmekte yarar 
vardır. Haberleşme alt sistemi bu seçenekler arasına iki nedenle sokul
muştur. Birinci neden haberleşmenin mal ve yolculuk akımlannı ikame 
edebilmesidir. İkinci neden karayollannın haberleşme akımlannın örgüt
lenmesindeki -günümüzde giderek azalma olsa d a -  önemidir.

Bir toplumda doğan mal ve insan akımlan değişik seçeneklerce bir
likte karşılandığına göre, karayollan ulaşım sisteminin gelişimini kendi 
başına incelemek yanıltıcı olabilir. Bu talebin karşılanmasında karayolu
na düşen rolün belirtilmesi gerekir. Hangi tür taşıma taleplerini karayol
lan karşılamaktadır? Değişik ulaşım sistemleri arasındaki yanşmamn ya 
da tamamlayıcılığın nitelikleri nelerdir? Bunlann bilinmesi gerekir. Tale
bin değişik ulaşım altsistemleri arasında nasıl dağılacağını, Şekil (l)'de 
gösterildiği gibi bu sistemlerin gelişmişlik derecelerinin ve performansla- 
nnın farklılıklan ile açıklamak olanağı bulunabilir. Böyle bir ele alışta, 
bu dağılım ulaşım hizmetleri arzına bağlı olmaktadır. Olaya belli bir za
man kesiti içinde bakıldığında, bu açıklama yeterli görülebilirse de tarih
sel açıdan ele alındığında yetersiz kalacaktır. Karayollannın gelişmeye
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başladığı dönemde daha önce gelişmiş bir ulaşım sisteminin varlığı ya da 
yokluğu, gelişmenin niteliği üzerinde önemli etkiler yapacaktır. Bu ne
denle bir ülkenin ulaşım altyapısında önemli gelişmeler olduğu dönemde, 
dünyadaki hakim ulaşım teknolojisinin ne olduğu önem kazanmaktadır. 
Aynı düşünce bize bir ülkede değişik ulaşım sistemlerinin gelişmelerin
deki zaman sırasının önemini de hatırlatmış olmaktadır.

Ulaşım ve haberleşme sistemlerinin toplumsal yapıyla ilişkisi, top
lumda mal, yolcu ve haberleşme akımlarına olan talebin nasıl doğduğu 
araştırılarak kurulabilir. Şekil ( l) ’de talebin belirlenmesinde iki temel 
açıklayıcı kullanılmıştır. Bunlardan biri üretim örgütlenme biçimidir, 
İkincisi ise devletin örgütlenme biçimidir. Önce üretimin örgütlenme bi
çimi üzerinde duralım. Üretim dolayısıyla ortaya çıkacak olan mal, yolcu 
ve haberleşme taleplerinin miktarını, niteliklerini, zamanda sıklığını ve 
mekândaki dağılımını, üretim miktarı, kompozisyonu ve mekânsal dağılı
mı, emeğin yeniden üretim biçiminin doğurduğu tüketim kalıpları ve 
emeğin mekânsal dağılımı belirleyecektir.

Toplumdaki tüm mal, insan ve haberleşme akımlan talepleri üretim 
sistemi tarafından yaratılmaktadır. Devletin, savunmadan yönetime, yö
netimden üretime değin uzanan çok değişik işlevlerinin yerine getirilme
sinde karşılanması gereken akım, talepleri yaratmaktadır. Tabii her top
lumsal kuruluşun devlet aygıtı ayrı nitelikte ulaşım talepleri yaratmakta
dır. Bir imparatorluğun talepleri ile bir feodal beyliğin talepleri arasında 
önemli farklar vardır. Bir imparatorluğun devlet aygıtı için, gelişmiş bir 
ulaşım ve haberleşme sisteminin kurulması, varlığını sürdürmesinin ön
koşulu haline gelirken, bir feodal beylik için bu önemde bir talep söz ko
nusu değildir. Bu nedenlerle bu iki devlet türünün yol yapımı, bakımı ve 
işletilmesi için sarfedeceği örgütlenme gayretleri çok farklı olacaktır.

Şekil ( l ) ’i açıklarken, bugüne değin üzerinde durmadığımız teknolo
jik düzeyi ele alalım. Teknolojik düzey değişkeninin ilginç bir özelliği, 
sürekli gelişme ve birikme niteliğine sahip olmasıdır. Bu özelliği yüzün
den tüm sisteme sürekli olarak bir değişme potansiyeli sağlamaktadır. 
Teknolojik düzey bu analizde iki öğesi ile yer almaktadır. Bunlar üretim 
teknolojisi, ulaşım ve haberleşme teknolojisidir. Üretim teknolojisi, üre
tim örgütlenmesini, ulaşım ve haberleşme teknolojisi ise ulaşım sistemin
deki araçlann ve altyapının yapılma biçimini etkilemektedir. Kuşkusuz 
teknolojik değişme de kendi başına bir bağımsız değişken değildir, üreti
min örgütlenme biçimi ve devletin niteliğince belirlenmektedir.

Şekil ( l ) ’de toplumun ulaşım sistemini belirleme ilişkisini incelemek 
için geliştirilmiş basit modeli içinde, hem toplumdaki mal, yolcu ve ha
ber akımlarım, hem de ulaşım sisteminin niteliklerini belirleyen teknolo
jik düzey, devlet niteliği, üretimin örgütlenme biçimi değişkenlerinin bir
birini karşılıklı olarak belirleyici özellikleri vardır. Kendi başına ayn bir 
inceleme konusu olan bu belirleyicilikler üzerinde burada durulmayacak, 
sadece bu konuya değinmekle yetinilecektir.
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Toplumsal yapı ile ulaşım sistemi arasındaki ilişkileri incelerken, 
bugüne değin tek yönlü olarak, toplumsal yapının ulaştırma sistemini na
sıl belirlediği üzerinde duruldu. Oysa ulaştırma sisteminin de hem üreti
min, hem de devletin örgütlenme biçimi üzerinde etkileri vardır. Başka 
bir deyişle, belirleme ilişkisinin üzerinde durulması gereken ikinci bir yö
nü bulunmaktadır. Bu ikinci yönün varlığı, toplumsal yapının değiştiril
mesinden ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine bir bağımsız değişken ya 
da politika aracı olarak bakılmasına neden olmaktadır.

Ulaşım sistemlerinin gelişmesinin lıem üretimin, hem de devletin ör
gütlenmesine olan etkilerini bazı örneklerle açıklamakta yarar var. Örne
ğin bir karayolunun yapılmasıyla, daha önce geçimlik bir tarımsal üretim 
içinde bulunan bir yöre, ulusal ya da uluslararası pazara bağlanarak, pa
zar için ihtisaslaşmış tarımsal üretime geçebilecektir. Öte yandan kara
yollarında otomobil gibi bir aracın kulanılmaya başlaması, gelişmiş ülke
lerde otomobil üretimini ekonominin "çekip götürücü" sektörü haline ge
tirebilecektir. Devlet aygıtının örgütlenmesine gelince, gelişmiş bir ula
şım sisteminin, devlet aygıtının merkezileşmesi için olanaklar sağladığı, 
oysa ulaşım sistemi gelişmemiş bir ülkede devletin merkezileşmesinin 
gerçekleşemeyeceği, ulaşım sisteminin kapasitesinin merkezileşme süre
cine sınırlar getirdiği gözlenmektedir.

Karayolları ulaşımının toplumsal bağlamının nasıl ortaya konulabi
leceğini gördükten sonra, araştırmamızın ikinci önemli çerçevesini oluş
turacak olan karayolu araçlarına ilişkin teknolojinin dünyada nasıl bir ev
rim geçirdiğini incelemeye geçebiliriz.

KARAYOLU ULAŞTIRMA TEKNOLOJİSİNİN EVRİMİ

Çizelge l'de karayolu ulaştırmasına ilişkin teknolojinin gelişimi 
6.000 yıllık bir tarihsel süreç içinde verilmiştir. Karayolu teknolojisinde
ki gelişimin böyle çok uzun bir tarihsel süreç içinde verilmesinden bekle
nen a) ulaşım teknolojisindeki değişmelerin ana evrelerini saptamak, 
b) her teknolojik evre içinde ulaşım sisteminin araç, yol, örgütlenmeye 
ilişkin değişmelerinin birbirlerini belirleyiciliklerini sınamak, c) teknolo
jik değişmelerin birbirine seçenek olan ulaşım altsistemlerinin, birbirleri
ne olan konumlan nasıl değiştirdiğini ortaya koymak, d) belli dönemler
de karayolu altsistemindeki gelişmelerin ya da gerilemelerin toplumsal 
nedenlerini açıklamaktır.

Sümerlilerin tarımsal amaçla ilk arabayı kullandıkları Î.Ö. 
3500’lerden günümüze değin geçen 5.500 yıllık zaman derinliği içinde 
arabalann ve karayolunun gelişimini gösteren çizelge incelendiğinde, ka
rayolu ulaşım sisteminin özellikleri bakımından oldukça homojen olan 
yedi ayn evre olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu evreler şunlardır:
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Birinci evre; İ.Ö. 3500'de Roma İmparatorluğu’nun büyük yol prog
ramının uygulanmaya başlayışına değin uzanan dönemi kapsamaktadır. 
Bu dönem kısaca "Roma öncesi" ya da "ilk gelişme dönemi" olarak ad
landırılabilir.

İkinci evre; İ.Ö. 300'den İ.S. 476!da Roma İmparatorluğu'nun çökü
şüne değin uzanan, ünlü Roma yollarının yapıldığı dönem oluşturmakta
dır. Bu dönemi kısaca adlandırmak gerekirse en uygun terim "Roma dö
nemi" olacaktır.

Üçüncü evre; İ.S. 476'da başlayıp İ.S. 1050'ye değin uzanan dö
nemdir. Avrupa'da feodalitenin egemen olduğu bu dönemde Roma yolla
rı büyük ölçüde yok olmuştur. Bir anlamda ulaşım sisteminde bir gerile
me ve çöküş söz konusudur. Bu dönemi de "feodal evre" olarak adlandır
mak uygun olur.

Dördüncü evreyi İ.Ö. 1050'den 1600'lere değin uzanan dönem oluş
turmaktadır. Bu dönemde karayollarında bir yeniden canlanma başlamış
tır. Araba teknolojisinde hızlı da olmasa yeni gelişmeler ortaya çıkmakta
dır. Bu nedenle dördüncü evre "yeniden canlanma dönemi" olarak adlan
dırılabilir.

Beşinci evre; 1600'lerde arabanın gelişmesindeki hızlanmadan baş
layıp 1829'da ilk lokomotifin Mahchester-Liverpool arasında işleyişine 
değin süren dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde karayollarında hakim 
olan arabadır. Bu nedenle "araba dönemi" olarak adlandırılabilir.

Altıncı evre; 1830'lardan sonra demiryollarının hızlı gelişim döne
minden başlayıp 1920’lerde otomobil sahipliğinin orta sınıflarda yaygın
laştığı yıllara değin uzanmaktadır. Bu yıllarda egemen olan demiryolu- 
dur. Karayolu gelişmesini belirleyen de demiryolu olmuştur. Bu nedenle 
altıncı evreyi "demiryolu dönemi" olarak adlandırmak uygun olacaktır.

Yedinci evre olarak 1920’den inceleme dönemimizin sonu olan 
1957’ye değin uzanan süre alınacaktır. Bu dönemde motorlu araçlar hızla 
gelişmiş ve egemenliği ele almıştır. Kuşkusuz bu dönem 1957 sonrasında 
da süre gelmektedir. 1957 yılı ile yapılan sınırlama sadece bizim ilgilen
diğimiz sürenin bu yılda sona ermesinden kaynaklanmaktadır. Bu evreyi 
de kısaca "otomobil çağı" olarak adlandırabiliriz.

Karayolu ulaşım teknolojisinin gelişmesine ilişkin evreler görüldük
ten sonra, her evre içinde ulaşım altsisteminin değişik öğelerindeki tek
nolojik gelişmelerin birbirlerini belirleyicilikleri üzerinde durulabilir.

Birinci evre bu bakımdan ilginçtir. Önce araba teknolojisi tekerlek
ten başlayarak adım adım gelişmekte, bu gelişme daha sonra altyapıya 
yansımaktadır. Böylece karayolu ortaya çıkmaktadır. Teknolojinin gelişi
mini gösteren çizelgelerin bu bakımdan ilginç bir başka özelliği, altyapı
nın bulunmayışının araç teknolojisini etkilemesine ilişkin bir örneği de 
içermesidir. Savaş arabalarının sökülüp takılır biçimde yapılması bu yön
deki bir etkinin kanıtı olmaktadır.
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Birinci evredeki teknolojik gelişmeyi incelerken bu çizelgelerde gö
rülecek bir başka ilginç karşılıklı belirlenme ilişkisi, Çin'de yollar üstün
de 20-25 km'de bir yolcular için konaklama tesislerinin yapılmasıyla or
taya çıkmaktadır. Altyapı olarak yol ve bunun üstündeki aracın teknoloji
sinden kaynaklanan ulaşım hızı, yol üzerindeki örgütlenmeyi belirlemek
tedir.

Birinci evredeki teknolojik gelişmelerin karşılıklı belirleyiciliğine 
ilişkin gözlemler Şekil (l)'in açıklanması sırasında üzerinde durulan ulaş
tırma aracı, altyapısı ve örgütlenmesinin birbirini belirlediği savını des
tekler yöndedir. Ulaştırma altsistemleri böyle bir teknolojik iç bütünlüğe 
sahip olmaktadır.

İkinci evreyi oluşturan Roma dönemine ilişkin olarak teknoloji çi
zelgelerinde yapılan gözlemler, birinci evrede ulaştırma altsisteminin 
karşılıklı olarak birbirini belirlemesine ilişkin savı desteklemekle birlikte, 
bunun ötesine geçen belirleyicilikler üzerinde durmaya da olanak ver
mektedir. Bu dönemde araba teknolojisindeki gelişmeden daha önemli 
olan yol altyapısındaki gelişmedir. Üstü büyük taş bloklarla kaplı sağlam 
bir taban üstüne oturan, büyük taşköprülerle, çok dolaşmadan vadileri 
aşabilen yollar, bir önceki dönemin toprak yollarına göre çok büyük bir 
teknolojik aşamayı göstermektedir. Bu gelişmeyi bu dönemde araba tek
nolojisinde meydana gelen sınırlı ilerleme ile açıklamak olanağı yoktur. 
Bunu açıklamak için Şekil (l)'de gösterilmiş olan toplumsal belirleyici
liklerden yararlanmak gerekecektir.

Yol altyapısında olan bu ilerleme, Roma imparatorluk düzeninin bir 
sonucu olarak görülebilir. Bir yandan Roma İmparatorluğu'nun bir devlet 
olarak bütünlüğünü koruyabilmesi ve artıürünü merkeze tranfer edebil
mesi için iyi bir haberleşme ve ulaşım sistemine gereksinimi vardır. Öte 
yandan serfliğe dayanan üretim düzeni böyle bir ulaşım sisteminin geliş
tirilmesi için gerekli emeği sağlayabilmektedir. Bu iki temel bir araya ge
lince yol altyapısındaki büyük teknik atılım başarılabilmiştir.

Bu gözlem ilginçtir; Şekil (l)'de görülen devletin niteliğinden doğan 
talepler ve üretim biçiminin olanakları, karayolları yapımıyla ilgili yeni 
bir örgütlenme biçimi ortaya çıkarmıştır. Bu da, altyapı teknolojisinin de
ğişmesini getirmiş ve dolayısıyla yeni altyapıda kullanılan arabaların per
formanslarını geliştirmiştir.

Roma döneminin incelenmesi, gene bize karayolu ulaşım sisteminin 
öğelerinin karşılıklı olarak birbirini belirlediğini göstermekle birlikte, bu 
öğelerden örgütlenmenin de değişmeyi başlatıcı bir nitelik kazanabilece
ğini göstermesi bakımından ilginçtir. Bu yolla birinci evrede yapılan ge
nelleme daha da geliştirilmiş olmaktadır.

Üçüncü evre olan "feodalite dönemi" ele aldığımız yedi evre içinde 
karayolu ulaşımı bakımından açık bir gerileme göstermesi yüzünden il-
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ginç bir özelliğe sahiptir. Bir yandan imparatorluk yapısının çöküşü, öte 
yandan üretim biçiminde artı ürünü artırıcı bir ilerleme olmayışı, bir ön
ceki dönemin ulaşım sisteminin çöküşüne neden olmuştur. Yol sistemi 
çökünce araba da yerini hayvan sırtında taşımaya bırakmıştır. Bu göz
lemler, ikinci evreyi incelerken üzerinde durulan ulaşım sisteminin top
lumsal belirleyicilikleri konusundaki savlan yeniden desteklemiş olmak
tadır.

Yeniden canlanma olarak adlandırdığımız dördüncü evre, ulaşım 
sistemiyle toplumsal yapı arasındaki ilişkilere ikinci ve üçüncü evrede- 
kinden çok daha farklı açılardan ışık tutmaktadır. Bu dönemde feodalite
nin çözülerek onun yerini krallıkların almaya başlamasının merkezileş
meyi ve devletin niteliğinden doğan ulaşım ve haberleşme taleplerini art
tırması bakımından, ikinci evrede söz edilen nedenlerle ulaşım sistemini 
canlandırması söz konusudur. Ama dördüncü evredeki bu yeniden can
lanma ikinci evreden iki özelliğiyle ayrılmaktadır. Bu iki özellik de üre
tim biçiminin niteliği dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Artık Roma döne
mindeki serfliğe dayanan bir üretim biçimi olmadığından gelişen altyapı 
için büyük miktarlarda emek harekete geçirilememektedir. Her ne kadar 
bu dönem sonunda "yol mükellefiyeti" konularak yollar için emek gücü 
sağlanmaya çalışılıyorsa da, bu da yetersiz kalmaktadır. Üretim biçiminin 
sınırlamaları dolayısıyla gelişen altyapı Roma dönemine göre zayıftır. 
Öte yandan yeni gelişen üretim biçiminin karayolu ulaşım sisteminin öte
ki öğeleri üstünde daha olumlu etkileri görülmektedir.

Doğu kavimlcrinin Avrupa'ya atı tanıtmasının ve hayvan kullanma
da getirdiği yeniliklerin uzun dönemde çok önemli etkileri olmuştur. Bir 
yandan atın tarımda kullanılmaya başlamasıyla tarımsal artı ürünün ço
ğalması ve bunun paralelinde ticaretin ve ulaşım talebinin artışı, öte yan
dan göğüslük kayışlarıyla atın arabaya koşulmaya başlamasının, hayvan 
gücünün verimliliğini artırarak, arabaların yük taşıma kapasitesini artır
ması, yollar üzerinde arabaların yeniden görülmesine neden olmuştur. 
Ayrıca yeni üretim biçimi ve araba teknolojisindeki yeni gelişmeleri de 
kolaylaştırmıştır. Böylece ikinci evreye göre daha geri bir yol altyapısı 
üstünde, ama daha ileri bir araba teknolojisi ile karayolu ulaşımında bir 
"yeniden canlanma dönemi" açılmıştır.

Bu dönem ulaştırma sisteminin toplumsal yapı tarafından belirlen
mesi konusunda Şekil (l)'de gösterilen ilişkilerin daha çok "üretim biçi
mine" bağlı olanlarının geçerliliğini göstermiş olmaktadır.

"Araba dönemi" olarak adlandırdığımız beşinci evrenin başlangıcı 
kapitalizmin ortaya çıkışı ile aynıdır. Artık servetin sermayeye dönüştü
rülerek çoğaltılma yöntemi hakim üretim biçimi haline gelmiştir. Feodal 
kısıtlamalardan kendini kurtararak kapitalist gelişme yoluna giren üretim 
biçiminin kâr güdüsü teknolojik gelişmeyi kışkırtıyordu. 17. yüzyıl baş
langıcında üretim hâlâ evlerde yapılıyor ve el yapımına dayanıyordu,
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ama tüccarlar ve kapitalist üreticiler gittikçe artan bir hızla pazarların de
netimini ellerine alıyorlardı, bunun paralelinde gelişen üretim teknolojisi 
de ürerim için hünersiz emeğin kullanılmasını kolaylaştırmaya başlıyor
du. Bu gelişme ile köylüler ve sanatkârlar ücretli emekçi durumuna itili
yorlardı. Bu kapitalist gelişme zaman içinde birikerek nitelik değiştirecek 
ve 1760-1830 arasında sanayi devrimine dönüşecektir. Bu aşama teknik 
ve bilimsel alanlarda olduğu kadar içine Fransız Devrimi'ni de alarak si
yasal alanda da görülecek, devletin niteliğinde önemli bir değişme ortaya 
çıkaracaktır. Bu çalışmada, beşinci evre olarak ele alınan dönem içinde 
kapitalizmin gelişmesi bakımından iki aşama bulunmaktadır. Ama kara
yolları ulaşım sisteminin gelişmesini inceleme bakımından "arabanın" 
egemen olduğu bu dönemi tek evre olarak ele almak daha doğru olacak
tır.

Bu dönemde sanayileşmeye paralel olarak üretim sisteminin artan 
ulaşım ve haberleşme taleplerini karşılamada iki ulaşım altsistemi yarış
mışlardır. Bir yandan araba ve karayolu ulaşımı gelişirken, öte yandan 
suyolları ve kanal ulaşımı gelişmiştir.Teknoloji gelişimini gösteren çizel
gelerde araba teknolojisinde birbirini izleyen teknolojik buluşlarla hızlı 
bir gelişmenin gerçekleştirilmesine karşın, özellikle taşıma maliyeti bakı
mından karayolu ulaşımının, suyolu ulaşımı ile yarışmasına olanak yok
tur. Ama suyolu ve kanal trafiğinin ancak belli güzergâhlan izleyebilecek 
olması, karayolu ulaşımının üstünlüğünü oluşturmuştur. Her iki sistem 
birbirini tamamlayıcı özellikleri olan ağlar olarak gelişmiştir.

Bu dönemde ulaşım sistemindeki teknolojik yeniliklerin başlatıcılan 
suyollarında ve karayollarında ayrı ayrı öğeler olmuştur. Suyollarındaki 
teknolojik ilerleme altyapıdan gelmiştir. İki kapılı eklüzlerin bulunması 
suyollarındaki gelişmeyi sağlamıştır. Suyollarında kullanılan araçlar da 
bu yeni altyapı öğesine ııyıım sağlamışlardır. Oysa karayolunda gelişme 
önce arabalarda olacak, macadam yol yapım teknolojisinin gelişmesi onu 
izleyecektir. Karayolu ulaşım sisteminin örgütlenmesini belirleyen ise 
yeni üretim biçimi ve dolayısıyla devletin niteliği olacaktır. Hem karayo
lu üstündeki araçların işletmesi, hem de yol yapımı, hiç olmazsa kapita
lizmin geliştiği ülkelerde bir piyasa malı olarak üretilecektir. Böylece yol 
ve kanal yapımını belirleyen devlet aygıtının gereksinmelerinden çok, pi
yasa mekanizmasının talepleri ve hatta onun ötesine geçen spekülatif 
beklentiler olacaktır.

Üretim biçiminin, karayolu ulaşım sisteminin örgütlenmesinde orta
ya çıkardığı bir başka etkiyi, arabaların içinde ortaya çıkan sınıfsal farklı
laşmada gözleyebiliyoruz. Kapitalist üretim biçimi bir yandan toplumsal 
tabakalaşmayı yeniden biçimlendirirken, öte yandan bu tabakaların herbi- 
rinin hareketliliğinin artırılmasını gerektiriyordu. Oysa "araba" özellikle
17. yüzyıl öncesinde toplumun üst kesimlerinin yararlanabildiği bir araç
tı. Arabanın toplumun öteki katmanlarına açılması kademe kademe geliş
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ti. Önce kira arabaları ortaya çıktı, onu belirli güzergâhlarda düzenlenen 
araba servislerinin yolculuk yapmak isteyen herkese açılması izledi, daha 
sonra da "araba'lar içinde farklı tabakalardan gelen kişilerin ödeme güçle
rine uygun olarak sınıfsal farklılaşma doğdu. Böylece toplumun sınıfsal 
farklılaşması karayolu ulaşım sisteminde kolayca izlenir hale geldi.

Bu evrede örgütlenme bakımından ilginç bir başka gelişme, yol ya
pını hünerlerinin yeniden üretilmesindeki gelişmeler oldu. Toplumda ka- 
pitalistleşme sürecine paralel olarak gelişen işbölümü hem arabaların üre
tilmesine hem de yol yapımııia yansıyordu. Toplumun artan hareketlilik 
talebini ve araba gereksinmesini karşılamak üzere araba üretiminin örgüt
lenmesi de artizanal üretimden imalathane türü üretime dönüyordu. Öte 
yandan siyasal gelişmeler ve üretimde uzmanlaşma sonucu yol yapımı
nın, yol mükellefiyeti ile sağlanan emekle gerçekleştirilmesi zorlaşıyor
du. Sonuçta bu sistem kalkma eğilimi gösterdi. Böyle bir gelişme yol ya
pımının yeniden örgütlendirilmesi gereğini ortaya çıkardı. Bu arada yol 
yapım hünerlerinin yeniden üretilmesinde de uzmanlaşmış bir kurum ola
rak "mühendislik mektepleri" kuruldu.

Beşinci evredeki gelişmeleri açıklarken üzerinde durulması gereken 
bir başka nitelik, özellikle sanayi devrimi döneminde arabayı geliştirmek 
için yapılan iki buluşun altıncı evreyi hazırlamasıdır. Bunlardan birincisi 
arabanın çekimi kolaylaştırmak için önce tahta olarak başlayan, daha 
sonra döküm ve demire dönüşen rayın geliştirilmesidir. İkincisi ise araba
ya buhar makinesinin takılmasıdır. Herbiri tek başına araba üstünde bü
yük başarı gösteremeyen bu iki buluş, bir araya gelince bir nitelik deği
şikliği ortaya çıkaracak altıncı evreyi açacaktır.

Demiryolu dönemi olarak adlandırdığımız altıncı evrede artık kapi
talizm, gelişmesinin ileri aşamalarına varmıştır. Kapitalizm önemli bir 
sermaye birikimini sağlamış, emperyalizm aşamasına varmıştır. Demir
yolu gibi karayolunun da, hem altyapısının yapılması, hem de işletilmesi 
gibi önemli yatırımları gerektiren bir ulaşım sisteminin bu evrede hızla 
gelişmesi sadece teknolojik buluşlara bağlanamaz. Bu buluş eğer kapita
list gelişmenin ulaştığı bu gelişme aşamasında ortaya çıkmasaydı, böyle 
bir yayılmayı gerçekleştiremezdi.

Bu incelemede demiryolu sisteminin gelişmesi konu alınmadığı için 
demiryolları ulaşımının gelişmesinin ayrıntısı üzerinde durmaya gerek 
yoktur. Altıncı evredeki demiryolu gelişmesinin bu araştırmayı ilgilendi
ren yönü karayolu ulaşımı üzerindeki etkileridir. Demiryolları çok pahalı 
altyapı yatırımlarına karşın kısa zamanda gelişerek "araba" işletmelerini 
yarışma dışı bırakabileceklerdir. Ama demiryollarının hem geometrik 
standartlarından gelen bağlayıcılıklar, hem de çok pahalı bir yatırım ol
ması dolayısıyla küçiik taleplerde ekonomik olmaması dolayısıyla kara
yollarına da işlevsel bir alan kalmıştır. Bu alanın ne olacağının belirlen
mesinde karayolunun bir sözü yoktur, bunu belirleyen demiryoludur. Ka
rayolları bu durumda demiryollarıyla şehirlerarası ulaşımda yarışama-
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makta, demiryolu istasyonları çerçevesinde, istasyonu yakın çevresine 
bağlayan bir işlev yükümlenmektedir. Böylece karayolu demiryolu ile 
yanşan değil onu tamamlayan bir nitelik kazanmıştır.

Altıncı evrede karyolu ulaşımının işlevinin ikincil bir konuma inme
si bu konudaki teknolojik gelişmelerin de önemli ölçüde yavaşlamasına 
neden olmuştur. Bu dönemde araba teknolojisindeki en önemli gelişme, 
araba tekerleklerinin lastik hale gelmesi, yol yapım teknolojisindeki iler
lemede yol sathını sıkıştırmakta buharlı silindirlerin kullanılmaya başla
ması olmuştur.

Altıncı dönem de, yedinci evreyi hazırlayan teknolojik ilerlemeyi 
içinde geliştirmiştir. Bu benzin motorlarının gelişmesi ve araba teknolo
jisi ile bütünleşerek otomobili yaratmasıdır. Otomobilin yanı sıra bisiklet 
ve motorsikletin gelişmesi karayolu altyapısına yeni gereksinmeler yara
tacaktır. Bu araçlar için daha düz satıhlı yollann istenmeye başlamasıyla 
yol satıhlarının geliştirilmesinde rift ve bitümün kullanılması gelişmeye 
başlayacaktır.

Yedinci evre, otomobilin Ford'un T modeliyle orta sınıflara inmesi 
gerçekleştikten ve I. Dünya Savaşı koşullan içinde motorlu araçların kul
lanılmasının gelişmesiyle karayoluna olan gereksinmenin çok yaygın ola
rak hissedildiği bir dönem sonrasında başlamıştır.

Döneme adını veren araç otomobildir. Öteki motorlu taşıtlarla birlik
te sayıları hızla artmaktadır. Her ne kadar beşinci evrede gelişmiş yol alt
yapısı üstünde bu aracı kullanmak olanağı varsa da bu altyapı yeni geliş
meler karşısında yetersiz kalmaktadır. Şehirlerarası ulaşımda da moturlu 
taşıtlar, özellikle esnekliklerinin yardımıyla demiryolu ile yanşacak hale 
gelmişlerdir. Bu yanşabilirliği güçlendirmek için karayolu altyapısında 
da değişmelere gerek duyulmaktadır. Bu değişme "otostrada" ya da "oto- 
bahn"lar biçiminde ortaya çıkacaktır. Ama karayolu yapımında önemli 
bir devrim olması için iki teknolojik gelişmeyi daha beklemek gerekecek
tir. Bunlardan birincisi yol tabanının kırma taşla oluşturulmasından ze
min mekaniğindeki gelişmelerle uygun nem koşullannda stabilize malze
menin sıkıştırılmasıyla elde edilmesine geçiş, İkincisi bu tekniği çok faz
la emek kullanmadan uygulamaya olanak veren yol makinelerinin II. 
Dünya Savaşı koşulları içinde gelişmesidir. Yol yapımındaki bu iki tek
nolojik ilerleme, yol yapımında gerekli olan işgücünde çok yüksek tasar
ruflar sağlayacak, karayolu yapımı örgütlenmelerinin niteliğini tamamen 
değiştirecektir. Artık makadam tekniğinde olduğu gibi yol yapımı için 
büyük emekçi kitlelerini harekete geçirecek örgütlenmelere gitmek zo
runluluğu ortadan kalkacaktır.

Böylece karayolu ulaşım teknolojisinin gelişmesinin evrelerini, ula
şım sisteminin değişik öğelerine ilişkin teknolojilerin karşılıklı belirleyi
ciliklerini gördükten ve Şekil (l)'de özetlenen toplumsal yapıdan, bir ula
şım sistemine gelen belirleyiciliklerin bir kesimini tarihsel gelişim içinde 
sınadıktan sonra, değişik ülkelerin karayollarının gelişiminde uyguladık
ları stratejilerin karşılaştmlmasına geçebiliriz.
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KARAYOLU GELİŞTİRME STRATEJİLERİ ÜZERİNDE 
ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA

Türkiye'de uygulanan karayolu ulaşımı strateji ve politikalarının an
lamını kavrayabilmek için, değişik seçeneklerden hangisinin seçildiğini 
bilmek gerekir. Bu seçeneklerin neler olabileceği ise tek bir ülkenin de
neyiminin gelişimi incelenerek ortaya konulamaz. Seçenekler yelpazesi
nin türetilmesi için iki yol vardır. Birincisi tümdengelimci morfolojik bir 
yöntemle seçenekler yelpazesini türetmektir. İkincisi ise uluslararası bir 
inceleme yaparak görgül bir biçimde seçenekler yelpazesini oluşturmak
tır. Bu çalışmada seçilen ikinci yol olmuştur.

Uluslararası bir inceleme ile ortaya çıkartılacak strateji seçenekleri 
konusunda seçici olmak gerekir, yoksa inceleme pek çok ayrıntı arasında 
dağılabilir. Bunun için strateji ve politika seçeneklerinin karşılaştırmalı 
biçimde inceleneceği alanları önceden belirlemek gerekir. Bu araştırmada 
aşağıda sıralanan altı seçenek üzerinde durulacaktır.

1. Ulaşım sistemiyle gerçekleştirilmek istenilen amaçlar.

2. Karayolu altyapısının, yapımının örgütlenmesi ve finansmanının 
sağlanma biçimi.

3. Karayolu araçlarının üretim ve bakımının örgütlenme biçimi.

4. Karayolu üstündeki taşıma hizmetinin nasıl örgütlendiği.

5. Değişik ulaşım türleri arasında karayolu ulaşımı payının nasıl 
ayarlandığı.

6. Karayolu ağının coğrafik dağılımına ilişkin seçmeler.

Bu konuları yukarıda verilen sıra içinde incelemeye geçmeden önce 
karayolu ulaşım hizmetlerinin ve karayolu altyapısının nitelikleri üstünde 
açıklayıcı bir tartışmaya girişmekte yarar vardır.

Karayolu altyapısı, bir toplumda taşıma hizmetlerinin üretilebilmesi 
için gerekli potansiyeli sağlar. Bu potansiyel doğmadan taşıma hizmetleri 
üretilemez. Bu nedenle varlığı ve gerekliliği taşıma hizmetlerinin gerekli
liğine bağlıdır. Böyle olunca öncelikle taşıma hizmetlerinin üretilmesinin 
toplumsal işlevlerini berraklaştırmak gerekir. Taşıma hizmetlerinin top
lumda üretilen öteki mal ve hizmetlerden farklı bir özelliği vardır. Bu 
hizmetlerin tüketilmesinin doğrudan doğruya toplumun refahını artırıcı 
bir yanı yoktur. Ulaşım hizmetlerinin tüketilmesi bir pahayı, bir yorulma
yı içerir. Bu nedenle bir toplumda kendi başına ulaşım hizmetlerinin üre
timinin ve tüketiminin artırılması bir amaç olamaz. Ulaşım hizmetlerinin 
üretilmesi ve tüketilmesi ancak dolaylı bir biçimde başka amaçların ger
çekleştirilmesindeki etkinliği artırdığı için istenilir. Bir başka deyişle,
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ulaşım hizmetlerinin faydası ve maliyeti genellikle ulaşım sektörünün dı
şında oluşur. W Bu nedenle her sosyal sistemin amaçladığı faydalan en 
az taşıma hizmeti kullanarak gerçekleştirmeye çalışması beklenir.

Ulaşım hizmetlerinin, üretimdeki işlevi kapitalin işlevine bir çok ba
kımdan benzerdir. Her ikisi de son analizde emek tarafından üretilir. Ka
pital, üretimin zaman içindeki yayılımını artırırken, taşıma hizmetleri 
üretimin mekândaki yayılımını artırır. (2) Bu işlevine karşın kapitalin ge
tirisi faiz olurken, taşıma hizmetinin getirisi taşıma ücreti olacaktır. Faiz 
oranı üretimi zaman içinde iskonto ederken, taşıma ücreti üretimi mekân 
içinde iskonto edecektir. Başka bir deyişle üretimin zaman içinde sürekli
liğini sağlamakta kapitalin gördüğü işlevleri taşıma hizmetleri de üreti
min mekânda sürekliliğini sağlamakta görmektedir. Üretimin zaman ve 
mekândaki sürekliliği konusunda söylenenler, tüketim konusunda da yi
nelenebilir. Öyle ise üretim ve tüketimin mekân ve zamanın sürekliliği 
içinde her noktada eşitlenmesinde kapital ve ulaşım hizmetleri zamana ve 
mekâna göre simetrik işlevlere sahiptir. Böyle bir işlev tanımlaması için
de ulaşım hizmetleri sağladığı akımlarla, mekânda birbirinden ayrı olan 
üretim öğeleri olan kaynak ve emeğin yer değiştirmesini sağlayarak po
tansiyellerini en yüksek derecede gerçekleştirmelerine olanak verir.

Ulaştırma hizmetlerinin üretilmesinin yararlarının bu sektör içinde 
değil de, sektör dışında gerçekleşmekte olması, karayolu geliştirme stra
tejilerinin incelenmesinde ilk konu olarak ele alınacak olan amaçlar bakı
mından özellikle önemli olmaktadır. Amaçlarının da ulaşım sektörünün 
dışında ifadelendirilmesi gerekmektedir. Şimdi bu amaçları görelim.

Karayolu ulaşımına başka değerleri gerçekleştirici bir hizmet olarak 
bakınca, karayolu ulaşımı araçsal bir nitelik kazanmaktadır. O zaman da 
bu aracın esas amaçların gerçekleştirilmesinde bir bağımsız değişken ola
rak mı yoksa bir bağımlı değişken olarak mı yorumlanacağı çok önem 
kazanmaktadır.

Değişik ülkelerin karayolu ulaşım stratejileri incelendiğinde, benim
senen amaçların karayolunun bağımlı ya da bağımsız bir değişken olarak 
yorumlanabilmesine göre iki gruba ayrılabileceği ortaya çıkmaktadır.

Karayolu ulaşımını bağımsız bir değişken olarak ele alan stratejile
rin değişik ülke örnekleri gözden geçirildiğinde dört farklı amaç formüle 
ettikleri görülmektedir, ulusal bütünleşmeyi sağlama, ekonomik gelişme
yi hızlandırma, zengin kaynaklı yeni bölgeleri yerleşmeye açmak ve böl
gesel eşitsizlikleri azaltmak.

(1) William Alonso, "Markets and Planning Regions for Transportation", Editor: Joseph S Dc 
Salvo, Perspectives on Regional Transportation Planning, Massachusetts. Lexington 
Books, 1973, s.181.

(2) Walter Isard, Location and Space Economy, Massachusetts, The M.I.T. Press, 1956, s. 
81-82.
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Bu amaçlardan hangisinin ön plana çıkacağı, bir ülkenin hangi geliş
me aşamasında bulunmasına bağlı olarak belirleniyor. Karayollarına ula- 
sal ya da siyasal bütünleşmenin bir aracı olarak bakılmasına hem geçmiş
teki, hem günümüzdeki örneklerde rastlıyoruz. Feodal dönem sonrası 
Avrupa'sında feodal düzen çözülüp krallıklar halinde yeni siyasal birlik
ler ve uluslar oluşurken yol, bu birliğin sağlanmasında İngiltere (3) ve 
Fransa W örneklerinde olduğu gibi bir araç olarak ortaya çıkıyor. Aynı 
strateji seçmesini çok daha sonraki bir dönemde II. Dünya Savaşı sonra
sında bağımsızlıklarını sağlamış olan Afrika ülkelerinde, örneğin Nijerya 
(5) ve Gana'da <6) görüyoruz. Bu örneklerin sayıları kolayca artırılabilir.

Ulusal bütünleşmesini sağlamış ya da bu konudaki sorunları ön 
planda olmayan ülkeler ise yol programlarına bir ekonomik gelişme aracı 
olarak bakıyorlar. Büyük pazarlarla bütünleşmemiş geçimlik ekonomile
rini, yapılacak yollarla piyasa ekonomisine açmayı ve bu yolla ekonomik 
gelişmelerini hızlandırmayı amaçlıyorlar. Kolombiya Malaya W ör
neklerinde olduğu gibi, ya da Latin Amerika örneğinde görüleceği gibi 
bir birleşik pazar oluşturmaya çalışıyorlar. (9).

Gerçekte ulusal birliği sağlamak için yapılan yol yatırımlarının eko
nomik gelişmeye, ekonomik gelişme için yapılacak yol yatırımlarının 
ulusal birliği sağlamaya da yardımcı olacağı açıktır. Başka bir deyişle bu 
iki amaç çakışmaktadır. Ama gene de bu iki amacı farklılaştırmakta, hem 
bu iki stratejinin ulusların evriminde farklı zamanlarda ortaya çıkması, 
hem de bu stratejileri gerçekleştirmek için tasarlanabilecek yol ağlarının 
birbirinden oldukça farklı olması bakımından yarar vardır.

Üçüncü tür amaç, var olan zengin kaynak bölgelerini yeni yerleşme
ye açması olanağı olan ülkelerin belli bir gelişme aşamasında ortaya çık
maktadır. 19. yüzyılda ABD (10), 20. yüzyılda Brezilya <n ) örneklerinde 
olduğu gibi.

(3) Crihstophcr I. Savage, An Economic History of Transport, London, Hutchinson Univer
sity Library, 1966, s. 1-3.

(4) M. Arslan Abiscl, Garp Memleketlerinde ve Hususiyle Fransa'da Miinakalat Siyaseti, 
Istanbul, 1943, s. 77-78.

(5) E.K. Hawkins, Road Transport in Nigeria, London, Oxford University Press, 1958.
(6) Edward J. Taaffe, Richard L. Morrill ve Peter R. Gould, 'Transport Expansion in Under

developed Countries A Comparative Analysis", Geographical Review, Vol. 53, 1963, s. 
504-528.

(7) Richard Wciskoff, "The Columbian Experience 1950-1962", Editor: E.T. Haefele: Trans
port and National Goals, Washington D.C., The Brookings Institution, 1969.

(8) William Hughes, "Social Benefits Through Improved Transport in Malaya", Editor: E.T. 
Haefele: Transport and National Goals, Washington D.C., The Brookings Institution, 
1969.

(9) Robert T. Brown, Transport and Economic Integration of South America, Washing
ton D.C., The Brookings Institution Transport Research Program, 1966.

(10) Herman Mcrtins, National Transportation Policy in Transition, Massachusetts, Heath 
Lexington Books, s. 1-12.

(11) David G. Epstein, Brasilia Plan and Reality, Berkeley University of California Press, 
1973, s. 26-28.
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Gerikalmış bölgelerin kalkındırılmasında yol yapımını bir araç ola
rak görmek, belirli düzeyde bir ekonomik gelişmeyi sağlamış, ama eşitsiz 
büyüme yasası sonucunda ortaya çıkan bölgelerarası gelişmişlik farkları
nın siyasal gündemde önemli yer tuttuğu ülkelerde benimsenmektedir. 
(12) İtalya'da Mezzigiorno <13), ABD'de Appalacia vb. örneklerde görüldü
ğü gibi.

Tüm bu dört amaç türünde de ortak bir yan vardır. Toplumda yolalt- 
yapısının yokluğu nedeniyle gerçekleşememiş bir potansiyelin varlığına 
inanılmaktadır. Yol yokluğu bu potansiyelin gerçekleşmesini engelle
mektedir. Var olan toplumsal yapı içinde o döneme değin sağlanamamış 
olan yol, bağımsız bir kararla yapılırsa gerçekleşmeyen potansiyelin az 
bir gayretle, ya da kendiliğinden gerçekleşeceği beklenmektedir. <14)

İkinci tür amaçlarda ise, karayolu altyapısından böyle bir öncü ya 
da başlatıcı bir işlev beklenmemektedir. Amaçlardaki ağırlık toplumun 
ulaşmayı istediği esas amaçlar üstünde toplanmıştır. Yol altyapısının ya
pımının bu amaçların gerçekleşmesini engellemeyecek ölçüde ve gerekli 
en az düzeyde tutulması amaçlanmaktadır. Yol stratejilerine bu tür yakla
şan ülkelerin örnekleri Sovyetler Birliği O5) ve Hindistan’dır. <16) Her iki 
ülkenin de böyle bir karayolu politikasını, daha önce gerçekleştirilmiş de
miryollarının kullanım etkinliğini artırarak sağladıklarına da dikkat çek
mek gerekir. Başka bir deyişle bu tür bir stratejinin seçilebilmesi için bel
li bir altyapı eşiğinin aşılmış olması gerektiği söylenebilir.

Beşinci tür bir karayolu politikasını seçmiş olan ülkeler altyapı bol
luğu içinde bir kalkınma stratejisini seçtikleri için, yaratılan altyapı kapa
sitelerinin kullanma verimliliği düşük olmaktadır. Değişik ülkelerin de
neyleri yol yatırımlarında yatırım çıktı oranlarının 6 dolaylarında olduğu
nu, ikinci tür altyapı kıtlığı ile kalkınma yolunu seçen ülkelerde ise yatı
rım çıktı oranlarının 3, hatta 2 dolaylarına inebildiğim göstermiştir/17) 
Bu yolla ulaşılması amaçlanan üretim hedeflerini gerçekleştirmek için 
kullanılabilecek kaynakların oranı artınlabilmiştir. Bu ikinci yolu seçen 
ülkelerde tüm yatırım içinde altyapı yatırımlarının oranı önemli ölçüde 
düşmüştür.

(12) Gerald Kraft, John R. Meyer, Jean Paul Valette, The Rola of Transportation in Regio
nal Economic Development, Massachusetts, Heath Lexington Books, 1971 ve Wilfred 
Owen; Strategy For Mobility, Washington D.C., The Brookings Institute, 1965, s. 82-84.

(13) Nigel S. Despicht, Policies for Transport in the Common Market, Lambarde Press, 
1964, s. 109-112.

(14) Thomas C. Campbell, 'Transport and its Impact in Developing Countries", Transportati
on Journal, Vol. 12, No. 1, 1972.

(15) Holland Hunter, Soviet Transport Experience, Washington D.C., The Brookings Institu
te, 1968.

(16) N. Das, Road Transport in India, Calcuta, Department of Economic and Market Rese
arch, 1968.

(17) Edward S. Mason, 'Transport and Energy in India's Development", Editor; Edwin T. Hae- 
fele: Transport and National Goals, Washington D.C., The Brookings Institute, 1969.
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Bu iki yaklaşımdan hangisinin seçileceği büyük ölçüde toplumda ka
rayolu yatırım kararlarının ve öteki üretim kararlarının kimler ya da ku
rumlar tarafından verildiğine bağlıdır. Eğer hem altyapı hem de üretim 
kararlan aynı elden yani devlet tarafından veriliyorsa, birinci tür bir stra
tejinin uygulanmasının hiçbir akılcı yanı bulunamaz. Oysa üretim karar
lan özel kişiler ya da kuruluşlar tarafından verilirken, karayolu yatınm 
kararlan devlet tarafından veriliyorsa, girişimcilerin yatınm kararlannı 
yönlendinnek isteyen ve bunun için politika araçlan arayan bir devlet 
için karayolu bir bağımsız değişken olarak görülebilir. Bu örneklerde her 
iki halde de, karayolları bir kamu yatınmı olarak görülmüştür. Bu neden
le de tartışma konusu olan amaçlar toplumsal amaçlar olmuştur.

Günümüzde artık bir tarihsel kategori olarak görülse bile üçüncü bir 
seçeneğin varlığını da tartışmaya getirmekte bu çalışma açısından yarar 
var. Üçüncü seçenek hem karayolunun üretilmesi karannın, hem de top
lumdaki öteki üretim kararlannın özel girişimcilerce verilmesidir. 17-18. 
yüzyıl İngiltere'sinin "Tumpike" paralı yollannda olduğu gibi. <18) Eğer 
tam bir rekabet piyasası varsayımlan içinde bu kararlar verilebilseydi, gi
rişimcilerin kendi kâr güdüleriyle vereceği kararlar, aynı zamanda top
lumsal yararı gerçekleştirmeyi sağlayacaktı. Böylece toplum için ayrı bir 
yol stratejisine gereksinme duyulmayacak, girişimcinin güdüleri yeterli 
olacaktı.

Karayolu yatırımlan için toplumsal düzeydeki stratejilerin, girişim
cilerin stratejilerine indirgenip indirgenemeyeceğini tartışabilmek için, 
karayolu yatınmlarının bazı özelliklerine daha yakından eğilmekte yarar 
var. Karayolu yatırımının en önemli özelliklerinden biri bölünmezliktir. 
Bir güzergahta küçük yolculuk talepleri varken, inşaa edildiğinde geriye 
değerlendirilemeyen bir kapasite kalır. Bu kullanılmayan kapasiteye ula- 
şılıncaya değin her yeni yolcunun bu yoldan yararlanmasının marjinal 
maliyeti sıfır olacaktır. Öte yandan bir yol yatınmın doğuracağı etkiler 
sadece bu yol kullanıcılar ile sınırlı değildir. Önemli dışsallıklara sahip
tir. Yol yapımı ile bir yöreye ulaşılabilmenin sağlanması, o yörenin taşın
maz değerlerinde önemli artışlar meydana getirir, rantlar sağlar. Bu rant- 
lann seviyesi o düzeye varabilir ki, bir girişimci yolu üzerinde doğacak 
yolculuğun getirisi için değil, sağlayacağı spekülatif değer artışları için 
yapmaya başlar. Tüm bu özellikler pek çok altyapıda olduğu gibi, yola da 
kamu malı olma niteliğini kazandırmaktadır. (19) Ancak İngiltere'de kapi
talizmin ilk gelişme döneminde özel girişimce bir piyasa malı olarak üre
tilmiştir. Bu tarihsel örnek üzerinde karayolunun piyasa malı olarak üre
tilmesinin tüm sorunlannı gözlemek olanağı vardır.

(18) Christopher I. Savage, a.g.e., s. 24.
(19) Robert L. Bish, Robert J. Kirk, Economic Principles and Problems, New Jersey, Prenti

ce Hall Inc., 1974; Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş, Istanbul, s. 28-45.
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Yapılan "turnpike" paralı yollar ülkenin gelişmiş bölgelerinde top
lanma eğilimi göstermiş, talebin yüksek olmadığı yerlere yolun ulaştırıl
ması sorun olmuştur. Ayrıca gelişmiş yerlerde yapılan yolların çoğu bir
birini tamamlayan bir yol ağı oluşturmak yerine, birbiriyle yanşan paralel 
yollar oluşturmuş, bu yollar kendi üstlerindeki trafiği korumak için çoğu 
kez öteki yol ağları ile ilişkileri engellemişlerdir. Belirli noktalar arasın
daki yol ağının düzenliliğini sağlamak problem haline gelmiştir. Örneğin 
1815'te posta idaresinin Londra ile Holyhead (İrlanda) arasındaki yolun 
güvensizliğinden yakınması üzerine İngiliz hükümeti 194 millik bu yolu 
düzenlemesi için Thomas Telford’a yetki verdiğinde bu yolun 6 İrlanda 
ve 27 İngiliz firmasınca yönetildiği ortaya çıkmıştır. Böyle bir yol sahip
liğinin sorunları yalnız bu düzeyde kalmamış, yol bakımlarının firmalar
ca yeterince sağlanamaması üzerine yolların bakımlarından yöre halkları 
sorumlu kılınmışlardır. Yolun hem bakımını yapan hem de bunu kullan
mak için para ödeyen halkın rahatsızlığı, Güney Galler’de 1842-43'teki 
Rebecca ayaklanmasında olduğu gibi, yer yer isyanlara dönüşmüştür. (2°) 
Bu tepkiler ve yolun piyasa malı olarak üretilmesinin sorunları "turnpi
ke" paralı yolların tasviyesini gerektirmiş, son paralı yol İngiltere'de 
1895'te kalkmıştır.

Bu tarihsel örnek, bir yandan yolun üretilmesinin girişimcilerin gü
dülerine bırakılamayacağını, karayolu stratejisindeki hedeflerin ulusal 
düzeyde belirlenmesi gereğini açıkça ortaya çıkarırken, öte yandan da bi
zi karayolu stratejilerinin ikinci sorunu olan, karayollarının nasıl bir ör
gütlenme vc nc tür finansmanla yapılacağı sorusunu tartışmaya getirmek
tedir.

Tarihsel olarak değişik ülkelerin yol yapım ve bakımını nasıl örgüt
lediğine baktığımızda bu örgütlenmenin yol üstünde doğan yolculuk tale
binin niteliğine, yol yapım teknolojisindeki değişmelere, ülkenin yönetim 
yapısının özelliklerine göre değiştiğini göriiyoaız. Örgütlenmenin değişi
minde hemen hemen her ülkede değişik dönemlerde gerçekleşmiş olsa da 
iki ortak değişme yönü görülüyor. Bir yandan yol yapımı adım adım ye
rel yönetimlerin görevleri arasından çıkarak, merkezi hükümetin görevi 
haline geliyor, öte yandan bunun finansmanı önce zorunlu emek ve geçit 
resimlerine dayanıyor iken, zamanla doğrudan ya da dolaylı vergilerle 
sağlanmaya başlanıyor.

İngiltere'de yol yapımının örgütlenmesi değişik evrelerin hepsini bir
den göstermesi bakımından belki de en ilgincidir. İngiltere'de yol yapımı 
için sistemli bir örgütlenme 1555'te başlıyor. (21) Yola ilişkin sorumluluk 
en küçük yerel yönetim ünitesi olan "parish" mahalle ya da köye verili
yor. Burada oturanlar, yolların çevresindeki arazi sakinleri, yörenin yar

(20) Christopher I. Savage, a.g.e., s. 26-27, 85.
(21) Christopher I. Savage, a.g.e., s. 1-183.
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gıcı ve atanan karayolu teknisyeni tüm ve birey olarak yolun yapımı ve 
bakımından sorumlu olacaklardır. Bu yörede oturanlar, her yıl bir yol 
teknisyeni atayacaklar, gerekli araç ve gereci sağlayacaklar ve kendileri 
de altı gün yolda çalışacaklardır. Bu çalışma yükümlülüğü zamanla .yavaş 
yavaş para ile ödenebilir hale gelecektir.

Bu sistemle üretilen yol sistemi özellikle 17. yüzyıl içinde artmaya 
başlayan araba ulaşımının gereksinmelerini karşılayamıyor, çabuk yıpra
nıyor. Mahalle ve köy halkının yol bakımı konusundaki yükünü artırıyor. 
Gelişen kapitalist üretim biçimi içinde çıkan çözüm, paralı yollar "turnpi- 
ke" oluyor. İlki 1663'te yapılan bu paralı yolların sayısı hızla artacaktır. 
19. yüzyılda 1.110 tröst 23.000 millik bir yol sistemini yönetir hale gele
cektir.

Bu tröstler, yolların geçeceği yörelerde istimlak yapılması, yol gü
zergâhlarının saptanması ve değiştirilmesinde önemli yetkilere sahiptiler 
ve yolları yaparken aldıkları borçlara karşılık da yol gelirini ipotek ettik
leri için, topladıkları geçiş gelirlerini yolların bakımında kullanmıyorlar 
ve yollar çabuk yıpranıyordu.

Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi tröstler tüm ülkenin 
gereksinmesini karşılayacak bir yol ağı geliştirmediği için daha önce var 
olan yol yapım örgütlenmesi de varlığını koruyordu. Daha başka bir de
yişle, iki sistem yan yana bulunuyordu. "Turnpike" paralı yollar, bir yan
dan halkın oluşan tepkileri, öte yandan gelişen demiryolunun etkisiyle or
tadan kalkarken, 1835'te çıkan "Genel Karayolu Kanunu" ile en küçük 
yerel yönetim birimi olan "parish"ler düzeyindeki örgütlenme güçlendiri
liyordu. Vergi ödeyenler tarafından seçilen bir yönetim kurulu, bir yol 
teknisyeni yolların bakımı için gerekli vergi düzeyini saptama yetkisine 
sahip olacaktı. Bu yasanın getirdiği bir başka yenilik yapımı için gerekli 
işgücünün yöre halkının mükellefiyeti ile sağlanmasına son vermesiydi. 
Yol yapımı için sağlanan emek bundan böyle ücretli olacaktı. Bu yeni ör
gütlenme bir yandan ilerlemiş bulunan yol yapım tekniğinin gereksinme
lerini karşılıyor, öte yandan gelişen demiryolları çevresinde sadece de
miryollarını besleyici bir işlevle yetinmek zorunda kalan karayollarının 
yöreselleşmesi ile tutarlı oluyordu.

1870'lerden sonra "turnpike" paralı yolların yok olması yerel birim
ler üstünde mali yükün artmasına neden olunca, 1876'dan sonra hibe biçi
minde bazı yardımlar başlayacaktır. 1890'lardan sonra bir yandan yaygın
laşan bisikletler, öte yandan gelişmeye başlayan otomobiller karayolları 
üzerindeki ilgiyi artırıyordu. Bunun yansıması 1895'te çıkan yerel yöne
tim kanununda görüldü. Bu yasa ile bir yandan merkezi hükümetin yolla
rın yapımına önemli ölçüde yardım etmesi esası getirilirken, öte yandan 
yollarla ilgili örgütlenmede "parish" mahalle ya da köy düzeyindeki yerel 
örgütlenme terk edilerek, bunun yerine "kırsal sağlık otoriteleri" geçiril
di. Böylece merkezi hükümetin yol konusundaki ilgisi ilk kez kurulmuş 
oluyordu.
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Merkezi yönetimin yol yapımındaki ilgisi, oto sahiplerinin ve bisik
letlilerin baskısı ile gittikçe yoğunlaştı. Artan trafiğin gerektirdiği yeni 
yol yapım ve bakım giderleri yerel yönetimlerin yakınmalarına neden 
oluyordu. 1909'da çıkartılan Kalkınma ve Yol Geliştirme Fonu yasası ile 
merkezde bir "yollar bürosu" kuruluyor, otomobillerin kullandığı benzin 
üstüne bir resim konuluyordu. Bu resimler yasanın öngördüğü fonda top
lanıyor ve yollar bürosunun politikaları doğrultusunda yol yüzeylerinin 
ıslahında kullanılıyordu. Merkezi hükümetin karayolları konusundaki so
rumluluğu 1919'da çıkartılan Ulaştırma Bakanlığı yasası ile daha da ço
ğaldı. Yollar bürosunun yetkileri bu bakanlığa devredildi. 1920'de çıkar
tılan yol kanunu ile kurulmuş olan fonun kaynakları geliştirildi. Merkezi 
bir örgütün bilinçli bir yol yapımı politikası izlemesi ve fonlarını buna 
göre dağıtması isteği yolların sınıflandırılmasına gerek doğurdu. Yollar 
önem derecelerine göre üç sınıfa ayrılarak fonlar yerel yönetimlere bu il
kelere göre dağıtıldı. Ama 1895'te kabul edilen yerel yönetim birimleri, 
yolların yapımının örgütlenmesinde yetersiz kalıyordu. 1929'da kabul 
edilen "yerel yönetim yasası" ile yol yapım ve bakım sorumluluğu bir üst 
düzeydeki yerel yönetim birimi olan "county"lere veriliyordu.

Adım adım yol yapımından sorumlu yerel yönetim kademesinin 
yükselmesine karşın 1929 yasasında yol yapımından sorumlu olan gene 
de bir yerel yönetimdir. Merkezi hükümetin yol yapımından doğrudan 
doğruya sorumlu hale gelmesi için 1936'da çıkacak "Ana Yollar Kanu- 
nu"nu beklemek gerekecektir. Bu kanunla 4.500 mil yolun yapım ve fi
nansman sorumluluğu Ulaştırma Bakanlığı'na geçiyordu. Merkezi yöneti
min yol konusundaki sorumluluğundaki artış II. Dünya Savaşı sonrasında 
hızlanarak sürdü. 1946'da çıkan yeni bir "Ana Yollar Kanunu" ile Ulaştır
ma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki yollara 3.685 mile daha yol eklendi. 
1949’da çıkartılan özel Yollar Kanunu ile Ulaştırma Bakanlığı'nın yol ya
pımı yetkileri daha da genişletildi. 1955'ten sonra yol fonu daha da geliş
tirilerek merkezi yönetimin etkinliği artırıldı.

Ingiltere'de yol yapım örgütlenmesinin incelenmesi bize yerel yöne
timlere çok önem veren ülkelerde bile yol yapımının nasıl adım adım 
merkezi hükümetin işlevleri arasına girdiğini göstermesi yönünden çok 
öğreticidir. Bu eğilimi Anglo-Sakson yönetim geleneğinin etkisi altındaki 
ülkelerde örneğin ABD'de (22> ve Hindistan'da da açıkça gözlüyoruz. (23) 
Burada tüm detayına girmeden ABD örneğinin birkaç ayıncı özelliğine 
değinmekte yarar var. ABD'de Federal Hükümetin yol yapımına girmesi 
İngiltere'ye göre erken tarihlerde oluyor. Bu da ilk feredal yol olan Cum- 
berland yolunda görüldüğü üzere, yeni alanları yerleşmeye açmak ama
cıyla oluyor. Bu amaç dışında Federal Hükümetin yol yapımına girmesi 
için 20. yüzyılı beklemek gerekiyor. 1921'de Ulusal Federal Karayolu

(22) Hcrman Mcrtings, a.g.e., s. 1-30.
(23) N. Das, a.g.e., s. 1 -20.
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Kanunu ile Federal Hükümet yol yapımı sorumluluğunu alıyor. Bu tarih ’ 
bile İngiltere örneğine göre oldukça erken. Bunu sağlayan gelişen ve güç
lenen otomobil sanayi sermayesinin, çok yaygınlaşan otomobil kullanıcı
larının ve nihayet kamyonlarla pazara kolay ulaşmak isteyen çiftlik sa
hiplerinin baskılan oluyor.

Fransa örneğinde olduğu gibi yönetim geleneği daha merkeziyetçi 
olan bir ülkede merkezi hükümetin yol yapımı konusunda merkezi örgüt
lere sahip olması 16. yüzyıl başına değin geriye gidiyor, t24) Bu merkezi 
örgütün varlığı önemli olmakla birlikte, geliştiği zamanın teknolojisinden 
gelen sınırlamalar yüzünden yol yapımını gene de oldukça desantralize 
bir örgütlenme içinde gerçekleştirmek zorunda kalacağını unutmamak 
gerekir.

Bu durumda farklı iki yönetim sistemini benimseyen Fransa ve İn
giltere'nin yol yapım örgütlenmesinin gelişmesinde gene de bazı benzer
likler bulunabilir.

XII. Louis döneminde 1508'de Fransa yol, köprü, liman gibi temel 
ulaşım altyapısının yapımındaki sorumluluğu "Tresoriers de France" 
Fransa mâliyesine bırakıyordu. Yol yapımı için kaynak bu yollardan ge
çenlerden alman "peage" geçit resmi ile sağlanacaktı. Bu kaynağın çoğu 
kez yol yapımı ve bakımı dışındaki amaçlarla kullanıldığını I. Fransu- 
va'nın "geçit resimleri"nin sadece yol yapımına sarf edilmesi yolundaki 
emirnamelerinden öğreniyoruz. Merkezi hükümetin ilgisinin IV. Henri 
döneminde yaygınlaştığını görüyoruz; "Office de Grand-Voyage de Fran
ce" adıyla 1599' da Yollar Idaresi'ni kuruyor. 1663'te XIV. Lois dönemi
nin, yolun ve ticari ilişkilerin gelişmesine çok önem veren ünlü yöneticisi 
"Colbert" yeni bir sistem getirdi. Bir yandan yol geçit resimlerinin sayısı
nı azaltarak ticari akımlan özendirirken, öte yandan yol mükellefiyeti 
usulünü getiriyordu. Böylece yol yapımı İngiltere'de olduğu gibi Fran
sa'da da angarya emeğe dayandınlıyordu. Bu zorunlu emeğin yol yapı
mında kullanılabilmesi yerel örgütlenmeleri de gerektiriyordu. Yol yapım 
etkinliğinin gelişmesine paralel olarak, daha önce de değinildiği biçimde 
1716'da "Le Corps des Ponts et Chaussee" yol ve köprüler grubu adlı ba
yındırlık teşkilatı ve "L'Assemblee des Ponts et Chaussee" yol ve köprü
ler meclisi kuruluyor. İngiltere'nin tersine merkezde gelişen bu mühen
dislik örgütlerinin, dünyanın ilk mühendislik okulunu doğurması kolay 
oluyor. Merkezi örgütlenme beraberinde yol yapım hünerlerinin yeniden 
üretiminin de merkezde örgütlenmesini getiriyor. 1747'de "Ecole des 
Ponts et Chaussee" kuruluyor. Oysa bu dönemde yol yapımını çok de
santralize bir biçimde örgütlemiş olan İngiltere'de yol yapımı hünerleri
nin öğretilmesi ve yeniden üretilmesi de desantralize bir biçimde, iş ba
şında oluyordu.

(24) M. Ali Abisel, a.g.e., s. 77-95; Nazım Bcrksan: Yol Davamız, Ankara, Akın Matbaası, 
1951, s. 64-65,376-377.
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18. yüzyılın ilk yarısında gelişmiş bir yapıya kavuşan zorunlu eme
ğe, geçit resimlerine dayanan ve merkezden yönlendirilen Fransız yol ör
gütlenmesi, 18. yüzyıl sonunda Fransız Devrimi'nden sonra önemli deği
şikliklerle karşılaşacaktır. Artık zorunlu emeğe ve geçit resimlerine da
yanmak siyasal olarak olanaklı değildir. Daha 1786'da yol mükellefiyeti 
kaldırılıyordu. 1793'te de köprüler dışında tüm yol ve geçit vergilerini 
kaldıran bir kanun yayımlandı. Bu durumda yol sisteminin finansmanının 
da yeni koşullara uydurulması gerekiyordu. 1811 'de I. Napoleon döne
minde yollar İmparatorluk yollan ve "department" il yollan olarak ikiye 
ayrıldı. İmparatorluk yollarının masrafları deylet bütçesinden, il yollan- 
nın masrafları il bütçesinden karşılanacaktı. İngiliz sisteminde takriben 
bir yüzyıl sonra ortaya çıkacak bir anlayış Fransa'da daha bu dönemde 
oluşmuştu.

Bu yapı 1824 ve 1836'da çıkartılan köy yollan kanunları ile bir ka
deme daha kazanmıştır. Köy yollan genellikle komünlerin (nahiye) so
rumluluğuna bırakılmıştır.

1830'lardan sonra demiryolu gelişmesi karayolu sorununu gündem
den uzun süre kaldırmış, yeni örgütlenme kıpırdanmaları motorlu araçla
rın gelişmesi ile yeniden 19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl başında kendi
ni göstermeye başlamıştır. 1880-89 arasında köprülerdeki geçit resimleri 
de kaldırıldı. 1901'den sonra otomobiller vergilendirilmeye başlandı. 
Böylece yollar için yeni kaynaklar bulunmuştur. Ama I. Dünya Sava- 
şı'ndan sonra yol gereksinmelerine göre bu kaynaklar yetersiz kalınca, iç 
borçlanmalar ya da krediler yoluyla yollann finansmanı sağlanmaya çalı
şılmıştır. 1930'da çıkartılan bir finans kanunu ile milli bütçeden finans
manı sağlanan yol ağı 40.000 km'den 80.000 km'ye çıkartılmış ve bu iller 
üstündeki baskı kısmen hafifletilmiştir. 1934'te çıkartılan ve Marquet Pla
nı olarak bilinen kanunla 1940'a değin devlete yol için borçlanmaya git
mek olanağı sağlanmıştır.

Türkiye örneği için de büyük ölçüde bir esin kaynağı oluşturmuş 
olan Fransız örneği, İngiliz örneğinden farklı olarak merkezi bir denetim 
altında gelişmiş olsa bile gene de İngiliz örneğinde de gördüğümüz gibi 
zaman içinde merkezi denetimin artması eğilimini göstermiştir.

II. Dünya Savaşı'ndan önce yol yapım tekniklerinin yeterince maki- 
nalaşmamış olması, yol yapımlarının merkezileşmesine bir ölçüde de ol
sa sınır getirmiştir. Bu merkezileşme eğilimi II. Dünya Savaşı içinde yol 
yapım makinelerinin gelişmesinden sonra daha da hızlanacaktır.

II. Dünya Savaşı'na değin yol yapımının emek yoğun bir iş olma ni
teliği sürmüştür denilebilir. Bu da yol yapımında emek sağlanma biçimi
ni, yol yapım örgütlenmesinin üzerinde durulan önemli bir sorun yapmış
tır. Önceleri yol mükellefiyeti ile çözümlendiğini gördüğümüz bu sorun 
ücretli emekle çözümlenmeye başladıktan sonra, ülkelerin istihdam poli
tikaları içinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Özellikle ekonomik
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bunalım dönemlerinde bir yandan istihdam yaratmanın bir yolu olmuş, 
öte yandan ekonomik bunalım, yol yapımında ucuz emek sağlamanın bir 
fırsatı olarak değerlendirilmiştir. Bu bakımdan da en çok sözü edilen de
ney Hitler Almanya'sının "autobahn'lannın yapımı olmuştur. (25)

1930'lara değin Alman karayolu yapım mekanizması da büyük ölçü
de desantralizeydi. 1933'te Alman Demiryolları Şirketi'nin bir şubesi olan 
"Reichautobahnen"e "autobahn"lann yapılması ve finansmanı sorumlulu
ğu verildi. 1934'tetı sonra da tüm önemli yollar devlet idaresine geçti. Gi
rişilen genişyol programı kısa dönemde işsizlik sorununa bir çözüm ol
duysa da daha sonra yol yapımına işçi sağlamak için yarı askeri bir bi
çimde "yol taburlarının" kurulmasına gereksinme duyulmuştur.

Yol altyapısının yapımının örgütlenmesine ilişkin değişik seçenekle
ri gördükten sonra, yol araçlarının yapılmasındaki ya da edinilmesindeki 
seçeneklere geçebiliriz. Bu konudaki politika seçeneklerinin sanayileşme 
politikasının mı, yoksa ulaşım politikasının bir parçası olarak düşünülme
si gerektiği tartışma konusu olabilir. Bu nedenle bu konuda,bizi ilgilen
diren sadece birkaç özellik üzerinde kısaca durulacaktır. Karayolu ulaşım 
araçlarının yapımının örgütlenme biçimi daha çok bu konudaki sermaye 
çevrelerinin karayolu politikalarını etkileyecek bir siyasal güç kazanıp 
kazanmadıkları bakımından bizi ilgilendirmektedir.

Karayolu ulaşım araçlarının yapımını çok kabaca araba ve motorlu 
araçlar dönemi olarak ikiye ayırarak incelersek; araba döneminde, üreti
min daha çok artizanal nitelikte kaldığını söyleyebiliriz. (26) Örneğin 19. 
yüzyılın başında gelişmiş bir araba sanayiine sahip olan Viyana'da üretim 
48 usta araba yapımcısının yanında çalıştırdıkları artizanlar ve çıraklarla 
gerçekleştiriliyordu. Macaristan'a, Balkanlar'a ve Almanya'ya araba gön
deren Viyana'da bile üretimin örgütlenmesi kapitalist bir fabrika üretimi 
aşamasına ulaşamamıştı. Bu durumda üreticiler yol polikasını etkileyecek 
bir güç haline gelemiyordu.

Otomobil ve motorlu araçlar döneminin başlangıcında da üretimin 
örgütlenmesi farklı nitelikte değildir. Fabrika türü üretimden çok imalat
hane türü üretimden söz edilebilir. Bu konuda dönüşümü 1908’de Ford’un 
ünlü T modelinin çıkışı başlatacaktır. <27) H. Ford'un bu modelin üretimi
ni bir montaj hattı çevresinde örgütlemesi, bir yandan araba üretimini 
hızlandırıp fabrika üretimi haline getirirken, öte yandan maliyetini ucuz
latarak orta sınıflara indiriyor, pazarı genişletiyordu. Otomobilin böyle 
kârlı bir fabrika üretimi alanı haline gelmesi bu konuda tekelleşmeyi sağ
ladı. Küçük üreticiler piyasadan elendi. Oligopolist bir yapı içinde araba

(25) Nazim Bcrksan, a.g.e., s. 68-70; Franz Neumann, Behemoth the Structure and Practice 
of National Socialism 1933-1944, New York, Harper and Row Publishers, 1966.

(26) Chembers Encyclopaedia, 1959, Vol. 3, s. 667; ill err ill Denison; The Power to Go, 
New York, Doubleday and Company Inc., 1956, s. 137-167.

(27) E.K. Hawkins, a.j;.e., s. 52-72.
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üretimi gerçekleşmeye başladı. Küçük firmalar ise birleşerek varlıklarım 
korumaya çalıştılar. Otomobil sanayii bu gelişmelerden sonra bir ülkede
ki herhangi bir oligopolist sanayi sektörü olmaktan çıkmıştı. Yüksek ta
lep ve yan sanayilerle bağlantıları, bu sektörü, sanayinin çekip götürücü 
sektörü yapmıştı. Böylece bu sanayideki gerilemelere gelişmiş ülke eko
nomileri hassas hale gelmişti. Bu durum hem ABD'de olduğu gibi otomo
bil üreticilerinin karayolu politikalarının oluşumundaki etkinliğini artırdı, 
hem de Fransa'da olduğu gibi devletin bu sektörde koruyucu önlemler al
masını, özel kesim elinde etkin üretim yapamayan fabrika ünitelerinin 
devlet kuruluşları olarak örgütlenmesini gerektirdi.

Güçlenen General Motors, Ford vb. otomobil firmaları çok geçme
den uluslararası firmalar olarak etkinlik göstermeye başladılar ve karayo
lu politikalarının oluşmasındaki etkinlikleri sadece ulusal düzeyde kalma
dı, uluslararası düzeye çıktı.

Karayolu üstündeki araçları bir ülkenin edinmesinin tek yolu onları 
üretmek değil; dış alım yoluyla da bunu sağlaması olanaklı. Bu yola baş
vuran iki tür ülke var. Bunlardan birincisini, otomotiv sanayisinin gerek
tirdiği ölçekte iç pazara sahip olmayan küçük ülkeler oluşturuyor, Dani
marka örneğinde olduğu gibi. İkincisini ise, böyle bir yatırımı gerçekleş
tirme düzeyine ulaşamayan gerikalmış ülkeler. 1960 öncesindeki Nijerya, 
Kolombiya ve Türkiye örneklerinde olduğu gibi.

İkinci türdeki ülkelerin araçlarını ithal yoluyla karşılamasının kara
yolu stratejileri açısından önemli sonuçları var. Bu ülkelerdeki araç sayı
sının artışı ülkenin ödemeler dengesinde yarattığı baskılar nedeniyle 
önemli ölçüde sınırlanmaktadır. Öte yandan ülkeler, Nijerya, Türkiye vb. 
örneklerde olduğu gibi bu araçların yedek parçalarının ve bakımının sağ
lanmasında güçlük çekmektedir. Bu konuda yaratılan darboğazlar, ulaşım 
sektörü çevresinde çok yaygın bir küçük üretici, tamiratçı grubunun oluş
masına neden olmaktadır. Bu küçük girişimciler kendi aralarında kapor
tacı, motorcu vb uzmanlaşmaya giderek, yalnız tamirat ve bakım işlevle
rini değil bazı yedek parçaların üretilmesi işlevlerini de yüklenmektedir. 
Hatta ithal edilen araçların yerli koşullara uydurulması işlevini de gör
mektedirler. Örneğin bu ülkelere kamyonlar yalnızca şasileri ile ithal 
edilmekte, buna amaca göre genel taşıma hizmetlerine uygun bir kasa ya 
da otobüs olarak kullanılacaksa karoser takılmaktadır. Başka bir deyişle 
ithal edilen araçlar, ithal edildiği ülkede, ikincil bir düzeyde bir küçük 
üreticilik etkinliği yaratmaktadır. (28>

Karayolu araçlarının üretim ve bakımlarındaki örgütlenme seçenek
lerini gördükten sonra, karayolu üzerinde taşıma hizmetlerinin örgütlen
mesindeki seçenekleri inceleyelim. Karayolu üzerindeki iki ayn taşıma 
işlevinin örgütlenmesi gerekmektedir. Bunlardan biri yük taşıma, öteki

(28) Christopher I. Savage, a.g.e., s. 122. 

504



yolcu taşıma işlevleridir. Bu iki işlevin her ülkedeki örgütlenmesi o ülke
nin özelliklerine göre birbirinden önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Bu ne
denle ayrı olarak incelemek gerekir. Ayrıca ülkelerin politikaları bu taşı
ma işlevinin uzun ya da kısa mesafeler için görülmesine göre de önemli 
değişiklikler göstermektedir.

Taşıma işlevinin ne tür bir kurumsal yapı içinde yerine getirileceği 
konusunda her ülkenin önünde temelde üç seçenek olduğu görülüyor.

Birinci seçenek, küçük girişimcilik modeli.Bu halde, araç sahipleri
nin araç sayısı bir ya da ikiyi pek geçmiyor. En yaygın biçimi de sürücü
nün araç sahibi olması. Bu halde taşıma talebi ile arzının bir araya gele
bilmesi için başka küçük girişimcilerin de belli yan hizmetleri örgütleme
si gerekiyor. Örneğin yük taşıma söz konusu ise, malların teslim alındığı 
ve teslim edildiği, komisyonculuk ya da ardiye hizmetleri, yolculuk söz 
konusu ise bilet satışının ve yolcu beklemesinin örgütlendiği acenteler, 
yol üstünde belli konaklama hizmetleri, santral, garajlar vb. Modelin 
özelliği küçük girişimcilerden meydana gelen bir bütün olması.

İkinci seçenek, taşıma hizmetlerinin çok sayıda araç sahibi ve gü
zergâhlar boyunca yan hizmetlerini de kendi örgütleyen tekelci nitelikte 
büyük firmalar eliyle örgütlemektir.

Üçüncü seçenek, ikinci seçenekte anlatılan büyük ölçekli örgütlen
menin kamu iktisadi girişimleri ya da devlet kuruluşlarınca gerçekleştiril
mesidir.

Bazı ülkelerde bu seçeneklerden biri gelişirken, öteki ülkelerde iki 
ya da üç türü bir arada yer alabilmektedir. Ama piyasa ekonomisi içinde 
özel bir müdahale olmadan taşıma hizmetlerinin örgütlenmesine olanak 
verilirse, hızla gelişen ve yaygınlaşan seçeneğin birincisi olduğu görül
mektedir. Hemen hemen tüm ülkelerde başlangıçta görülen budur. 
1930'lara değin İngiltere'de (29\  1935’e değin ABD'de (30\  1961'e değin 
Fransa'da bu tiir tam rekabet piyasası içinde bir gelişme söz konusu 
olmuştur. I. Dünya Savaşı sonrasında, ucuza satılan askeri araçların ve 
gelişen sürücülük hünerlerinin bu gelişmede payı olduğu biliniyor. Ama 
belirleyici değil. Daha sonra sürecin hızlanarak devam etmesi, bunun 
sektörün yapısından gelen bir özellik olduğunu gösteriyor. Aynı sürece 
II. Dünya Savaşı sonrasında giren Nijerya <32), Türkiye vb. azgelişmiş ül
ke örneklerinde de durum aynı biçimde gelişmiştir.

Tam rekabet piyasası içinde gelişmenin, gelişmiş ve geri kalmış ül
kelerde ulaştığı sonuçların birbirinden oldukça farklı olduğu görülmekte
dir. Gelişmiş ülkelerde tam rekabet piyasası içinde sayısı hızla artan kü

(29) Herman Merlins, a.g.e., s. 15.
(30) Nigel S. Despicht: a.g.e., s. 77.
(31) E.K. Hawkins, a.g.e., s. 79.
(32) A.R. Prcst, Transport Economics in Developing Countries Pricing and Financing As

pects, London, VVeidenfcld and Nicolson, 1969.
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çük girişimciler kendi kendilerini tahrip eden bir nitelik kazanınca, bu ül
kelerde taşıma sertifikalan ya da lisansları vererek sektördeki gelişmeleri 
sınırlama eğilimi doğmuştur. Bu lisanslar ya da sertifikaların verilişinde 
iki farklı yol kendisini göstermiştir. Bazı ülkeler İngiltere örneğinde oldu
ğu gibi sertifikayı firmaya vermiş, öteki bir kesim ülke de sertifikayı ara
ca vermiştir. Her iki halde önce belli kesimlerde çalışmak için kotalar ko
nulmuş ve yeni girişler engellenmiştir. Böylece yarışma sınırlanmıştır. 
Çoğu kez yeni bir sertifika verilebilmesi için gereksinmenin varlığının 
gösterilmesi istenmektedir. Sertifikaların belli resimler karşılığı verilmesi 
bir yandan bu girişimcilerin yol masraflarına katılmasını sağlamış, öte 
yandan özellikle araca verilen sertifikalardan alınan resimler araçların ya
şına, kullandığı yakıta göre farklılaştırılarak taşıma sektöründeki araç par
kının kompozisyonunu düzenleyici bir politika aracı oluşturmuştur. (33)

İlk sertifika uygulaması 1930'da Yol Trafik Kanununun çıkarılma
sıyla yolcu taşımada oldu. İngiltere’de otobüsle yolcu taşımacılığı kam
yonla yük taşımacılığına göre daha önce ve göreli olarak daha büyük şir
ketler elinde gelişmişti. Bu başlangıçta özellikle kent içinde atla çekilen 
yolcu taşıma araçlarını işleten şirketlerin doğrudan otobüse geçmesiyle 
oluşmuştu. Ama 1930'da yarışmanın sektör içinde ortaya çıkardığı karar
sızlığı ortadan kaldırmak için yol servis lisansları verilmeye başlayınca, 
otobüs servisi sunan girişimcilerin sayısında bir azalma oldu, tekelleşme 
hızlandı. Böylece İngiltere'de hakim olan biçim ikinci seçenek, yani te
kelci firmalar kanalıyla örgütlenme oldu. <34)

Yolcu taşımacılığındaki lisans uygulamasını, 1933'te çıkartılan ka
nunla yük taşımacılığına getirilen lisans uygulaması izledi. İngiltere'de 
kamyon taşımacılığında ilk gelişmeler daha çok üretici firmaların ve tüc
carların kendi mallarını taşıması biçiminde olmuştu. Zamanla uzun mesa
fe taşıyıcılığı ticarileşmişti. Bu nedenle üç tür lisans getirildi. "A" tipi li
sans sahipleri ticari taşımacılık yapabilecekti. "B" tipi lisans sahipleri 
hem kendisinin malını, hem de başkalarının mallarını, "C" tipi lisans sa
hibi olanlar sadece kendi malını taşıyabilecekti. Bu lisans uygulaması da 
taşımacılıkta yoğunlaşmayı artırdı. İngiliz uygulamasını 1935'te ABD 
<35), 1939’da Hindistan <36) vb izledi.

Nijerya ve Türkiye gibi azgelişmiş ve küçük girişimciliğe dayanan 
bir karayolu taşıma sistemine sahip olan ülkelerde gelişme başka yönde 
oldu. Sektöre girişte sertifikalarla sınırlama yerine, bu küçük girişimcile
rin kendi aralarında dernekler ve kooperatifler biçiminde örgütlenmesi ile 
yarışmayı sınırlamak, bir çeşit örgütlenme rantları oluşturmak yoluna gi
dildi.

(33) Christopher I. Savage, a.g.e., s. 160.
(34) Herman Merlins, a.g.e., s. 13-15.
(35) N. Das, a.g.e., s. 9.
(36) Nigel S. Dcspiclu, a.g.e., s. 121.
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Buraya kadar olan incelememizde daha çok ilk iki seçenek üzerinde 
durulmuş oldu. Küçük girişimcilikle başlayan sektör yapısının, bazı hal
lerde devlet düzenlemeleriyle tekelci yapıya kavuştuğunu, bazı hallerde 
de küçük girişimcilik düzeyinde kaldığını gördük. Şimdi üçüncü seçene
ğin, devlet eliyle örgütlenmenin nasıl geliştiğini görelim. Karayolu taşı
macılığının devlet elinde gelişmesinin değişik örnekleri var. Bunlardan 
birisi Sovyetler Birliği. Taşımacılık stratejisi içinde karayolu ile uzun 
mesafe taşımacılığına önem vermiyor. Rejim seçiminin doğal bir sonucu 
olarak hem kısa mesafe, hem uzun mesafede karayolu taşımacılığı devlet 
tarafından örgütleniyor. II. Dünya Savaşı öncesinde devlet taşımacılığına 
ilişkin öteki örneklerin yolcu taşımacılığında toplandığı görülmektedir. 
Mussolini İtalya’sında düzenli yolcu taşıma devlet tekelinde idi. (37> De
miryolları gibi bir kamu servisi olarak .görülüyordu. Hindistan’da da sa
vaş sonrasında yük taşımacılığı özel girişimcilere bırakılırken, karayolun
da yolcu taşımacılığının devletleştirilmesi politikası izleniyordu. (38)

Devlet elinde karayolu taşımacılığının örgütlenmesi konusunda en 
ilginç deneylerden birini 1947-53 arasında İngiltere yaşadı. 1947'de ikti
dara gelen işçi hükümetinin programında uzun mesafe karayolu taşımacı
lığının ve demiryolu taşımacılığının ulusallaştırılması yer alıyordu. 
1947'de çıkarılan bir kanunla otobüs işletmelerinin ulusallaştırılmasına 
gidilmedi, ama belli bir yörede planlamaya gidilirse, devletin bu konuda 
önemli yetkileri olabilecekti. Yük taşımacılığına gelince, 25 mil uzaklığa 
kadar taşımalar özel kesime bırakılarak bundan daha uzak mesafedeki ta
şımalarda tüm A ve B grubu lisanslı taşımalar ulusallaştırıldı. 1953'te 
Muhafazakâr Parti iktidara gelince uzun mesafe taşımacılığındaki ulusal
laştırmayı kaldırdı, ama devletin elinde gene de bey kamu iktisadi girişi
minde toplanmış 16.000 kamyonluk bir filo kalacaktı. 1947-53 dönemin
de ulusallaştırmadan kaçınmanın yolu "C" türü lisans almak olmuştu. "C" 
lisanslı taşıyıcıları sayısında hızlı bir artma görülmüştü. <39)

Bir ülkede karayolunda taşıma hizmetlerinin örgütlenmesinde sorun 
sadece sektörün kendi içindeki bir düzenleme sorunu değildir. Bunun 
ötesinde öteki ulaştırma sistemleri ile işbölümünün sağlıklı bir biçimde 
gerçekleştirilmesi sorunu vardır. Karayollarının gelişmesinde, demiryol
ları ile işbölümünün nasıl sağlanacağı, istenilen işbölümü biçimine ulaş
mak için ne tür önlemler alınacağı, ulaştırma politikalarının en önemli so
runlarından biri olmuştur. Şimdi bu soruna yaklaşmakta değişik ülkelerin 
ne tür politika araçları kullandıklarını görelim.

Demiryolları 19. yüzyılın ikinci yarısında hızla gelişerek arabaya da
yanan karayolu ulaşımını marjinal alanlara itmişti. Karayollarının sadece

(37) N. Das, a.g.e., s. 27.
(38) Christopher I. Savage, a.g.e., s. 183-198.
(39) Holland Hunter, ‘Transport in Soviet and Chinese Development”, Economic Develop

ment and Cultural Change, Vol. XIV, No. 1, Ekim 1965, s. 83.
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demiryolları taşımacılığını tamamlayıcı bir işlevi vardı. Oysa motorlu 
araçların gelişmesiyle birlikte karayolu taşımacılığı demiryolları ile yarı
şabilir özellikler elde etmişti. Küçük girişimcilerce üretilen karayolu ula
şım servisleri çok esnekti, kullanıcının isteklerine kolayca uyum yapabili
yordu. Demiryolu fiyatları altyapı giderlerini maliyete yansıtmak zorunda 
iken, karayolunda girişimci bu giderlerin çok azını fiyata yansıtıyordu. 
Bu nedenlerle özellikle I. Dünya Savaşı sonrasında demiryolları aleyhine 
hızla gelişme eğilimi gösterdi. Bu dönemde demiryolları genellikle değer 
esasına dayanan bir fiyatlandırma politikası izliyorlardı. Kıymetli malla
rın daha çok taşıma ücreti kaldırabileceği kabulüne göre bu mallarda 
yüksek taşıma ücreti uygulanıyor, öte yandan ağır ama düşük değerli 
mallarda daha düşük taşıma ücreti uygulanıyordu. Bu durumda demiryol
ları önce yüksek ücret aldığı malları, başka bir deyişle taşımanın kreması
nı karayolu taşımacılığına kaptırdı. Ama demiryolları ya büyük güçlü fir
malar, ya da devlet elinde gelişmişti, bu nedenle kendisini koruyucu ön
lemlerin alınmasını zorlayacak taşıma alanını kolayca bırakmayacaktı. 
Öte yandan devletler bu kadar büyük yatırımların terk edilmesinin top
lumsal pahasını da gözönünde tutmak zorunda kalıyorlardı. Her ülkenin 
güçler dengesinin ayarlanmasında beş ayrı yolun izlendiği görülmektedir. 
Bunları demiryoluna öncelik verenlerden başlayarak inceleyelim.

Seçeneklerden biri Sovyetler Birliği'nin ve Çin'in izlediği yoldur. (40) 
Bu iki halde de demiryollarında hem de karayollarında taşıma hizmetleri 
devlet tarafından yürütülmektedir. Hangi yönde bir seçme yapılacağı bir 
planlama kararıdır. Bu seçme demiryollarının olabildiğince etkin kulla
nılması biçiminde olmuştur. _ . «

Hindistan'ın II. Dünya Savaşı sonrasında, İngiltere’nin 1947-53 ara
sında izlediği politika da bir bakıma benzer niteliktedir. Demiryolu kara
yolu ulaşımının dengesi, her ikisi de devlet yönetimine alınarak çözüm
lenmek istenmiştir.

İkinci bir düzenleme seçeneğinin Nazi Almanya'sında geliştiği gö
rülmektedir. Nazi Almanya'sı tüm karayolu taşımacılarını, Ulusal Kara
yolu Taşımacıları Derneği'ne girmeye zorlamıştır. (41> Bu dernek kanalıy
la demiryolunun kabul ettiği tarifelere karayolları taşımacılarının da uy
ması zorunluluğu getirilmiştir. Demiryollarına fiyat belirleyici bir rol ve
rilerek korunmuştur. Savaş sonrası Almanya'sında da 1952'de getirilen 
düzenleme benzer nitelikte olmuş, demiryolunun fiyat saptamada önder 
olması ilkesi benimsenmiştir. Ulusal Karayolu Taşımacıları Derneği'ne 
zorunlu azalıkla denetlenen taşımacıların sayısının denetlenmesi için bu 
kez lisans sistemi getirilmiş ve taşıyıcı sayılarına bazı kotalar konulmuş
tur. Uzun mesafe taşıması demiryolu fiyatlarına bağlı bırakılmış, kısa 
mesafe taşımacılığı fiyatlarında esneklik tanınmıştır.

(40) Nigcl S. Dcspicht, a.g.e., s. 86.
(41) M. Ali Abiscl, a.g.e., s. 89-94.
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Demiryolu ve karayolu taşımacılığındaki işbölümünü ayarlamakta 
başvurulan üçüncü yol, fiyat politikası saptamadan sadece lisans vermek 
ve kotalar saptamak olmuştur. İngiltere örneği ve yük taşımacılığında 
Hindistan örneğinde olduğu gibi. Hindistan' da 300 milden uzak mesafe 
taşıma lisanslarının alınması demiryollarının iznine tabi tutulmuştur,

Dördüncü yol, II. Dünya Savaşı öncesi Fransa'sının uyguladığı deği
şik çıkar gruplarını bir nakliyat konseyinde bir araya getirerek iki taşıma 
türü arasındaki bölüşümü uzlaşma yoluyla bulmaya çalışmaktır. (42> Fran
sa'daki karayolu taşıma sektörünün yaygın ölçüde küçük girişimciliğe da
yanan yapısı bu tür uzlaşmaların uygulamaya geçmesini engellemiştir.

Beşinci seçenek ise, demiryollarını koruyucu hiçbir önlem almadan, 
karayolu taşımacılığının gelişmesini tamamen serbest bırakmıştır. Nijer
ya, Türkiye, Kolombiya vb. ülkelerde olduğu gibi. Bu örneklerde genel
likle demiryolu ağı çok gelişmemiştir. Ülke çok daha küçük bir yatırımla 
gelişebilecek karayolu ulaştırması üzerinde açık bir seçim yapmıştır.

Karayolu geliştirme stratejilerini incelerken üzerinde duracağımız 
son konu, bu gelişmelerin geometrik biçimleri ve yerleri üzerindeki se
çimler olacaktır.

Böyle bir politika sorunu üzerinde durmadan, kişilerin ve üretim et
kinliklerini yer seçimi kararları ile ulaşım gereksinmelerinin doğuşu ara
sındaki karşılıklı ilişkiyi açıklamakta yarar vardır. Yerleşim kararlan ile 
ulaştırma kararlarının tek elden verilmesi halinde, taşıma taleplerinin 
azaltılması olanağı doğmaktadır. İki karar arasında ikame ilişkileri vardır.

Bu durumda ulaşım ve yer seçimi kararlarının bir elden planlamayla 
verilen ülkelerle, ulaşım altyapısı güzergâhları kararlarının genellikle 
devlet tarafından, yer seçimi kararlarının ise kişi ya da girişimcilerce ve
rilen ülkelerin stratejileri çok farklı olacaktır. Yer seçimi kararları ile ula
şım kararlarının ayrı ayrı verildiği kapitalist ülkelerde uluşım talebi, ulu
sal gelir artışının 2,5 katı düzeyinde olurken, ulaşım ve yer seçimi karar
larının birlikte verildiği ülkelerde bu artış oranı daha düşük tutulabilmek
tedir. Bu halde yer seçimi kararlarıyla birlikte formüle edilmiş bir ulaşım 
stratejisi ve güzergâhları söz konusu olacaktır. Sovyetler Birliği deneyi 
böyle bir yaklaşımın örneği olmaktadır. (43)

Ekoı.omik etkinliklerin, yer seçimi kararlarının, yol kararlarından 
bağımsız olarak verildiği ülkelerde yola, ekonomik etkinliklerin yer seçi
mini yönlendirecek bir bağımsız değişken olarak bakılmıştır. Yolların gü
zergâhlarının seçimi bu halde bağımlı ve bağımsız ülkelerde önemli fark

(42) Holland Hunter, "Transportation in Soviet Development", Editor; Gary Fromm: Trans
port Investment and Economic Development, Washington D.C., The Brookings Institu
te, 1965, s. 126.

(43) Edward J. Taalfe vd, u.g.e., s. 504.
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lılıklar göstermiştir. Sömürge ya da bağımlı olan ülkelerin yollarının gü
zergâh seçimi bu ülkeyi, bağlı olduğu ülkenin pazarı haline getirecek bi
çimde gelişmiştir. Genellikle liman kentlerinden içeri uzanan ağaç biçi
minde bir yol ağı oluşmuştur. Buna bağımsızlık öncesi pek çok Afrika ül
kesi örnek gösterilebilir: Ghana, Nijerya vb. Oysa bağımsız olan ülkele
rin yol ağı, ülke içindeki pazar bütünleşmesini sağlamak amacıyla geliş
miştir. Bir ağaç biçiminde olrhaktan çok, konnektivitesi yüksek bir örüm
cek ağı biçimindedir. Bunlara tüm gelişmiş ülkeler örnek verilebilir. İn
giltere, Fransa, Almanya vb.

Bağımsızlıklarını yeni kazanan ülkeler, kendilerini dışa bağlamakta 
bir araç olan ağ biçimindeki yol ağlarına, liman kentlerinin gelişmesine 
ve iç yörelerinin geri kalmış olmasına neden olan eşitsiz gelişmeye tepki 
olan politikalar izlemektedirler. Yol ağlarının ülkeyi dışa değil kentlerini 
birbirine bağlayan örümcek biçimine dönüşmesinden, hem ülke iç pazarı
nın bütünlüğünün saptanması, hem de bölgelerarası eşitsizliğin gideril
mesinde bir araç umulmaktadır; Ghana, Tanzania vb. örneklerde olduğu 
gibi.

Karayolu ulaşımı ve altyapısına ilişkin stratejilerin bir ülkenin yer
leşme sisteminin geliştirilmesine ilişkin stratejilerin bir parçası olduğunu 
görerek, karayolu ulaşımına ilişkin strateji ve politika seçeneklerinin ne
ler olabileceği tartışmasını tamamlamış bulunuyonız. Bu tartışma bize iz
lenebilecek yolların farklılığını açıkça gösteriyor. İşte burada karşımıza 
bir yeni soru çıkmaktadır. O da, bir ülkenin neden bu seçenekler arasın
dan birini izlemiş olduğudur. Bu yazı içinde bu soru açıkça yanıtlanmadı. 
Değişik ülkelerin deneylerine bakarak strateji ve politika seçenekleri ge
liştirilirken, bu seçeneklerin her ülkenin toplumsal yapışınca nasıl belir
lendiği üzerinde yeterince durulmadı. Bu seçme bir yandan bu yazıyı ge
reğinden fazla uzatmamak için yapılırken, öte yandan birinci bölümde 
Şekil (l)'de karayolları ulaşımının toplumsal olarak nasıl belirlendiğini 
gösteren ilişkiler ağının, bu açıklamaları yapmakta kolayca kullanılabile
ceği kanısından doğdu. Gerçekten Şekil (l)de verilen ilişkiler kolayca 
bir ülkenin strateji ve politika seçeneklerinden hangisini, neden seçtiğini 
açıklamakta kullanılabilir.

Türkiye deneyini değerlendirmekte ve açıklamakta kullanılabilecek 
üç karşılaştırma çerçevesini oluşturduktan sonra, Türkiye deneyi incele
meye geçilebilir. Bu da bir başka çalışmamızın konusu olacaktır.
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