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BAŞKANDAN 

Mümkünün yerine 
Türkiye ilginç, ilginç olduğu ka

dar da normal olmayan bir dönem

den geçiyor. Bu dönemin ilginçliği 

normal dışılığından kaynaklanmı

yor ama normaldışılığın bu ilginç 

duruma yol açtığı da inkar edile

mez. Biraz karışık olmakla birlikte 

söylemek istediğimizin daha açık 

ifadesi şöyle olabilir; 28 Şubat'tan 
bu yana siyasal iktidarlar, partiler, 

hukuk kurumları, eğitim ve öğretim 
kurumlan, işçi ve işveren örgütleri, 

yazılı ve görüntülü basın dönemin 

özelliklerine uygun tavırlar, tutum
lar ve söylemler geliştirmeye başla

dılar. İşte sözünü ettiğim ilginç du

rum bu tutum ve söylemlerde kendi

ni gösteriyor. 
İnsan bütün bu olup bitenler kar

şısında derin bir düşkırıklığı ile şaş

kınlık arasında bir yerde kalıyor, or

taya çıkan şaşırtıcı ve beklenmedik 
ittifaklar, kendi kendisiyle, varlık 

sebebiyle çelişen tavırlar karşısında, 

ister istemez aklımıza, insanın öz

gürlüğü, hür iradesi, kişilik ve kişi

liğini geliştirme hakkı, hatta insan 

emeği, namusu ve onuru geliyor. 
Bütün bu normaldışılığın bulaşı

cı bir hastalık gibi siyasal sistemin 
ve aktörlerinin hemen hemen tama

mına hakim olduğunu üzülerek gö

rüyoruz. Elbette kimseden kahra

manca tavırlar, fedekarlıklar bekle

miyoruz ama ilkeliliğin, tutarlılığın, 

meşruiyetin, maşeri vicdanın, insaf 

ve adalet ölçüsünün bu kadar zede

lenmesini de anlamakta güçlük çek

tiğimizi ifade etmek zorundayız. 

İçine yuvarlandığımız bu nor-

maldışılık olağandışı şartların ve ge

lişmelerin bir sonucu olarak çıkma

dı karşımıza. Biz normal şartlarımı

zı normal dışı bir alana sürükledik 

ve bugünkü tablo da bu yanlış çaba

mızın bir sonucudur. 

Bunun böyle olduğu toplumun 
hemen her kesimi tarafından anlaşıl
dığı halde ülkeyi yönetenler ve yö

netimde dahli olanlar tarafından an
laşılmamasını anlamak kabil değil. 

Siyasetin tarifi ile ilgili bir söz 
vardır/'siyaset mümkün olanın sa

natıdır^ Bunu bizi yönetenler dahil 
bütün siyasetçiler bilir. Bütün bun

lara rağmen mümkünü hayatımız

dan dışlayarak imkansızın peşine ta

kılmanın, imkansızı mümkün kıl

mak uğruna insani, ahlaki ve de
mokratik değerleri aşındırmanın ki

me ne faydası olacak. 
Bu artık ülkeyi yönetenlerin şaş

kın, çaresiz ve endişeli seyircisi ha

line gelen toplumun içine yuvarlan

dığı umutsuzluğu artırmaktan başka 

nedir? 
Aylardır Türkiye arkasında par

lamento desteği bulunmayan müsta

fi bir hükümet tarafından idare edi
liyor. İçerde ve dışarda bir ciddi so

runla karşı karşıyayız. Buna rağmen 

parlamento bir hükümet çıkaramı
yor. Daha doğrusu parlamentonun 

bir hükümet çıkarmasına imkan ve
rilmiyor. Mümkün olan hükümet 

modellerini önleyerek imkansızı 
mümkün kılan arayışlara yöneltili

yoruz. 

Hükümet kurma ile ilgili görev

lendirmeler genel teamüller açısın

dan, parlamento aritmetiği ve yapısı 

açısından ve demokratik kıstaslar 

açısından normali dışlayarak nor-

maldışılığı egemen kılmaya çalış

maktan başka nedir? Dışardan zor

lamaların etkisiyle teşekkül eden 

böyle bir hükümet, toplumun özlem 

ve taleplerini, ülkenin önceliklerini 

dikkate alabilecek bir güçten yok

sun olur ve ne yazık ki hükümetlere 

her istediğini yaptırmaya alışmış 

çevrelere boyun eğmekten başka ya

pabileceği bir şeyler de yoktur. 

Bu değerlendirmelerimizin hü

kümet kurmakla görevlendirilenle

rin kişilikleri ile ilgili değil bir tutu

mu değerlerdirmekten ibarettir. 

Mümkünü reddederek imkansızı de-

neyemeye kalkmak toplumda tedir

ginliklere yol açıyor ve devletin bü

tün kurumlarını içine alan ve onları 

yıpratan senaryoların ortaya atılma

sına neden oluyor. Ülkeyi yöneten 

kişileri ve devletin kurumları bu se

naryoların içinde hiç de istemedik

leri şekilde ve belki de haberlerinin 

bile olmadığı gelişmelerin içinde 

yer alıyor, toplum artık oy kullan

manın bir şey ifade etmediğini dü

şünmeye, demokrasiden soğumaya, 

egemenliğin millete ait olup olmadı

ğı konnusunda tereddüte düşüyor. 

Herkese, her kuruma, her partiye, 

her lidere karşı güven ve sempatisi

ni yitiriyor. 
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imkânsızı koymak 
Bugün oy kullanmamayı, hiç bir 

partiye oy atmamayı düşünen insan 

sayısı küçümsenmeyecek oranlara 

ulaşmış gibi görünüyor. Bu sadece 

siyasi partilere olan güvensizlikten, 

düş kırıklığından değil ülkemizdeki 

normaldışılığın yol açtığı güvensiz

likten, kötümserliğin bir ifadesidir 

ve demokrasimizi yıpratıyor. 

Bu sonuç milletini, halkını, ülke

sini seven, hiç bir demokrat insanın 

kabullenemeyeceği bir durumdur ve 

bir an önce taşların yerli yerine otur

tulması gerekiyor. Bunun şartı uzun 

yıllardan beri tekrarladığımız, her 

geçen gün biraz daha sık tekrarla

mak zorunda kaldığımız. 

Sloganlaşmaktan kurtardığımız ve 

gerçekten kendisi olan "Büyük Uz

laşma" ile mümkündür. Hiç kimse

nin inançlarından, fikirlerinden, kı

lık kıyafetinden, cinsiyetinden, et

nik kökeninden dolayı merkezin dı

şına itilmediği, herkesin hür, eşit ve 

onurlu bir vatandaş olarak yaşadığı, 

kendi kendisiyle, tarihiyle, değerle

riyle barışık, temel hak ve özgürlük

leri sağlamış büyük, güçlü, kalkın

mış Türkiye'yi yaratmanın yolu bu 

uzlaşmayı sağlama şartına bağlıdır. 

Herkesi kendisi kalarak ortak ideal

ler ve hedefler çevresinde uzlaşma

lı, yozlaşmadan uzlaşmalı ve bir 

araya gelmelidir. 

Esasen ülkeyi yönetenler at göz

lüklerini ve vehimlerini bir yana bı

rakacak olursak böyle bir uzlaşma 

kültürü ve deneyiminin toplumu

muzda büyük ölçüde mevcut oldu

ğunu, toplumun hassasiyetlerini an

lamaya çaba göstermeye başladıkla

rı an farkedeceklerdir. 

Bir kere daha ifade edelim ki, si

yaset mümkünler sanatıdır. İmkan

sızı mümkün kılmak mümkün de

ğildir, ortaya çıkan sonuç sadece sa

nal oluşumdan ibarettir. Bu sanal 

gerçeklik binlerce yıllık bir tecrübe

ye sahip bu toplum tarafından ger

çeğin yerine ikame edilemez. Belki 

sadece tahammül edilir, ama bir ye

re kadar. 

Evet siyaset mümkünler 

sanatıdır cümlesinde hatırda tutul

ması gereken ikinci önemli nokta si

yasetin bir sanat olduğudur. Toplu

mu bilimle, bilgelikle yönetenler 

ancak siyaseti bir sanat haline geti

rebilirler. Bunun dışındakiler ancak 

politika cambazı ya da dikta heves

lisi kişiler olabilir. 

Üçühcü bin yıla girerken bunları 

yazmak, hatırlatmak zorunda kal

maktan milletim ve ülkem adına 

utandığımı da söylemeden geçeme

yeceğim. 

Her şey olması gerektiği gibi 

olacaktır ve herşeye rağmen 

ülkemizin önü aydınlıktır. Bir ferdi 

olmaktan ve değerlerini paylaşmak

tan büyük bir onur duyduğum bu 

millet tarihin kendisine yüklediği 

misyonu yerine getirecek ve 

yürüyüşünü engelleyen safraların

dan bir gün mutlaka kurtulacaktır. 

Salim USLU 

A^Iümkünü 

reddederek imkansızı 

deneyemeye kalkmak 

toplumda tedirginliklere 

yol açıyor ve devletin 

bütün kurumlarını içine 

alan ve onları yıpratan 

senaryoların ortaya 

atılmasına neden oluyor. 
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Uslu 1998'i değerlendirdi 
ÖA jSoMS U 1998', Kriz, Skandal 

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, düzenlediği basın toplantısı ile 1998 yılını ekonomi, sosyal ve siyasal açıdan 
değerlendirdi. 1998'de siyasi krizlerin yoğun olarak yaşandığına dikkat çeken Uslu, 28 Şubat 1996'da başlayan sürecin yaşanmaya 
devam ettiğini vurguladı. 

İç politikadaki krizlerin yanı sıra, demokratik hak ve özgürlüklerin sağlanması konusunda da büyük sorunlar yaşandığını belirten 
Uslu, "1998 yılında da maalesef demokrasi ve demokratikleşmeye yönelik müdaheleler artmış, Türkiye adeta bir demir perde ülkesi 
gibi vatandaşını sürekli tehdit unsuru olarak gören ve onu istediği yönde şekillendirmeye çalışan bir ülke konumuna getirilmiştir." 
dedi. 

Dış politikadaki nispeten daha kararlı yıl yaşandığın ifade eden Uslu, Avrupa Birliği, Kosova ve Köıfez konularında Türkiye'nin 
belirleyici olamadığını belirtti. 

Uslu, Ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi sorunların bir sonraki yıllara ve bir sonraki hükümetlere aktarılması konusunda 
istikrarın gözlendiğini söyledi. Ekonomik olumsuzlukları tablolar ve grafiklerle basın ve kamuouyuna aktaran Uslu, "Ülkemizin ve 
Cumhuriyetin önündeki en büyük engel, gelir adaletsizliğidir. Bu konu, terörü ve demokrasi dışı eğilimlerin çoğalmasına neden 
olmaktadır" dedi. 

Ekonomik ve siyasal krizlerin atlatılmasında hükümetlerin uzun vadele ve reel politikalar geliştirmelerinin gereğine işaret eden 
Uslu, "Türkiye'de öncelikle demokrasi ve ekonomiye bir hasar tespiti yapmanın gereğine inanıyoruz" dedi. 

1998 YILI EKONOMİ, SİYASİ ve SOSYAL AÇIDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

§ 4 

1998'in son gününde, geri
ye dönüp baktığımızda, bildik 
bir ifade ile söylersek, önceki 
yıllardan farklı bir manzara gö
remiyoruz. 

1998, krizlerle, skandallar-
la, siyasi çıkar çatışmalarıyla, 
koltuk kavgalarıyla, istikrarsız
lıkla, ekonomide, çalışma haya
tında, siyasette, devlette, iç po
litikada, dış politikada, sosyal 
hayatta kronik krizlerimizin bi
raz daha kemikleştikleri bir yıl 
olmuştur. 

Ancak bu yılı diğerlerinden 
ayıran gelişmeler de yaşanmıştır. Çeteler, mafya, devlet organları arasında çekişme ve güven bunalı
mı, bu yıla rengini veren gelişmelerdir. 

Tüm dünya kendisini bu yeni yüzyıla hazırlarken, bilgi çağının gereklerini yerine getirmenin ya
rışı içine girmişken, Ülkemizin hala yapay gündemlerle, Türkiye'yi hem kendi halkından hem de dün
yadan soyutlayacak bir süreçte ısrar etmesi şaşırtıcıdır. 

1998'i dönüm noktası yapması gereken bir önemli faktör ise bu yıl içinde Cumhuriyetimizin ku
ruluşunun 75. Yıldönümünün kutlanmış olmasıdır. Kuşkusuz 75 yıl gibi bir süre ülkeler sözkonusu ol
duğunda uzun bir süre değildir. Ancak aynı süre içinde dünyanın yaşadığı serüven gözden geçirildi
ğinde, yaşanan savaşlar, bloklaşmalar, değişim ve dönüşüm dikkate alındığında, aynı özellikleri aşağı 
yukarı taşıyan ülkelerin vardıkları seviye değerlendirildiğinde, 75 yılda varmak istediğimiz noktanın 
çok gerisinde olduğumuz görülecektir. 

75. Kuruluş yıldönümü, Üçüncü Bin Yıl a iki kala, Türkiye'nin kendisini daha serinkanlı ve sağ
duyulu sorgulaması için büyük bir fırsattı. Potansiyellerimiz ile yaşadığımız şartlar arasındaki karşı
laştırma, bazı hatalarımız olduğunu ortaya koyacaktır. 

Türkiye geriye dönüp hatalarını gözden geçirmeli, ileriye dönüp cesaretini toplamış şekilde atılım 
yapmalıdır. Türkiye'nin bu şartlar altında Yeni bir yüzyıla adım atması hiç kimsenin arzulamadığı bir 
durumdur. 

Türkiye'nin politikalarını, takdir edilir ki, Türkiye'nin sorunları ile birlikte tartışmalıyız. Türkiye 
nedense başarısız sonuçlan kabulleniyor. Ancak sorunları kabullenmiyor. Sorunları tespit edip kabul
lenmekle oluşturulacak politikalar ve elde edilecek başarılar arasında çok yakın bir bağlantı vardır di
ye düşünüyoruz. 

Doğru politikaları belirleyebilmek için sorunları tek tek ele alalım: 
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R 
31 Aralık 1998; 

ve istikrarsızlık Yılı Olmuştur" 
iç POLITIKA 
ve HÜKÜMET 

KRİZLERİ 

HAKLAR ve 
ÖZGÜRLÜKLER 

DURUMU 

Siyaset, Demokrasi ve Hükümet Krizleri 
Türkiye'de sık yaşanan siyaset krizi son yıllarda daha yoğun ve belki de unutulmayacak ölçüde ya

şandı. 1996 yılı 28 Şubatında başlayan süreç, Türkiye'de her alana ilişkin yeni düzenleme taleplerinin 
yanısıra siyasete de müdahele etti. 

Bu durum, parlamento üzerinde birtakım gölgeler ve kamburlara yolaçmaktadır. Siyasi erk, gü
cünü başka güçlere devretmiş imajı veriyor. 

Siyasetin yanında, kamusal alana müdahele eden dayatmacı girişimler, partileri olduğu gibi halkın 
da büyük bir kesimini mağdur etmiştir. 

Bugün Türkiye'nin "normaI"e dönmesi, beyinlerin içindekinin normalleşmesi olduğu kadar, de
mokrasinin yeniden hayata geçirilmesinden geçiyor. Atılacak ilk ve acil adım ise kuşkusuz seçimler
dir. Tablo değişmeyecek kaygısıyla seçimleri ertelemek mantıklı değildir. Türkiye karar alınan 18 Ni
san tarihinde seçime gitmeli, demokrasiyi tazelemeli, parlamentoya yeniden güvenoyu vermeli, mil-
let-devlet arasındaki güven bunalımı yokedilmelidir. 

Dünya yeni bir yüzyıla hazırlanıyor. Bu yüzyılı görebilenler, çok farklı gündemleri tartışıyorlar. 
Türkiye'de ise traji komik gündem ve tartışmalarla vakit yitiriyoruz. Türkiye'nin önünde demokrasi
den başka bir seçenek yok. Türkiye kalkınacak, gelişmiş, müreffeh, mutlu, içerde ve dışarda barış için
de yaşayan bir ülke olacaksa bu hedefi önüne koymak zorundadır. Bugün Türkiye'de demokrasinin ve 
onun tanımının, hangi kesim olursa olsun, tartışma konusu edilmesi kaygı vericidir, daha da ötesi, 
utanç vericidir. 

Türkiye'de son yıllarda iç politikada yoğun bir kavram kargaşası yaşanmaktadır. Bir takım kav
ramlar, zaman zaman gündeme getirilerrek Türkiye'nin önemli meselelerinin üzerine gidilmesi adeta 
engellenmektedir. 

Türkiye'de siyasi aktörlerin ve siyasetdışı güçlerin rolleri ve konumları belirgin değildir. Türki
ye'de siyaset demokratik temeller üzerinde yeniden yapılandırılmalıdır. 

Türkiye'nin yarına ilişkin bir hayali yoktur. Yarına ümitle bakarak yeni bir anlayışı ve yeni bir viz
yonu ortaya koyabilmeliyiz. 

Siyaset, siyasetçiler ve siyasi partiler topluma yeni bir kan, yeni bir ivme ve yeni bir heyecan ka
zandıracak yapıya, donanıma ve birikime sahip olacak şekilde kendilerini yeniden hazırlamalıdırlar. 

Eğer parlementer sistem ve demokrasiden bahsederken samimi isek, mutlaka bunun gerekleri ye
rine getirilmelidir. Aksi taktirde sorunları biriktirerek yarına erteleriz. 

1998'in önemli bir bölümünü hükümet krizleri ile kaybettik. 1995 seçimlerinde ortaya çıkan tab
lo, Türkiye'de demokrasi kültürünün parlamenter sistemimize ne kadar hakim olduğu konusunda ipuç
ları verdi. 

55. Hükümet bir yolsuzluk gensorusuyla yıkıldı. Türkiye 1998 yılını hükümetsiz olarak kapatıyor. 
Yeni bir Hükümetin oluşumuna ilişkin tartışmalar ise, içerikten çok görünümü sorguluyor. Siyasette 
gösterilmemesi gereken, devlet yönetiminde görülmemesi gereken tavırlar, nazlar, çekişmeler, tartış
malar, çıkar kavgaları ne-yazık ki ülkenin kayıplarına yeni kayıplar ekliyor. 

Hak-İş olarak, defalarca tekrar ettiğimiz bir ilkeyi bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. İşçi temsil
cisi ve bir sivil toplum örgütü olarak, hangi kişinin, hangi parti liderinin başbakan olacağından, hangi 
parti ve partilerin hükümet olacağından çok; kurulacak bir hükümetin icraatlarıyla, programıyla, öne
rileriyle ilgileniyoruz. İdeolojik kavgalardan çok, demokratik bir oluşumun gerçekleşmesi, toplumun 
sorunlarına acil çözümler bulacak bir icraat hükümetinin kurulmasını arzu ediyoruz. 

Demokrasi ve insan hakları ile istikrar, birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Birinin eksikliği diğe
rini de engeller. 

Türkiye'de yıllardır bu unsurların eksikliği ülkenin geleceğini ipotek altına almıştır. 
1998 yılında da maalesef demokrasi ve demokratikleşmeye yönelik müdaheleler artmış, Türkiye 

adeta bir demir perde ülkesi gibi vatandaşını sürekli tehdit unsuru olarak gören ve onu istediği yönde 
şekillendirmeye çalışan bir ülke konumuna getirilmiştir. 

Türkiye'de hemen herkesin kolayca ve sıkça telaffuz ettiği demokrasi, tam olarak hayata geçirile-
memektedir. 

Önemli ilerlemelere rağmen, aşağıdaki hususlar bu yöndeki problemlerin bazılarıdır. Öyle görün
mektedir ki bu gelişmeler 1999'u da ipotek altına alacaktır. 

- Devlet ve hükümette şeffaflık sorunu devam etmektedir. 
- Vatandaşa güven sorunu 1998 yılında daha da artmıştır. 
- Partiler kendi içlerine demokrasiyi sindirememişler, lider sultasından kurtulamamışlardır. Öyle 

ki bu durum liderlerle beraber siyasi partileri de gülünç duruma düşürmektedir. 
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DIS POLİTİKA 

1998 yılı, terörist örgüt liderinin İtalya'ya sığınmasıyla uluslararası yeni bir boyut kazanmış, an
cak Doğu ve Güneydoğu'daki terör olaylarında kayda değer bir düşüş gözlenmiştir. Terördeki bu dü
şüş demokrasiyle güçlendirilmeli, en azından sonuçları demokratikleşme olarak belirmelidir. 

1998 yılında da 12 Eylül Anayasası antidemokratik unsurlardan arındırılamamıştır. Türkiye'nin 
Üçüncü Bin Yıl'a böyle bir anayasayla girmesi bir başka ayıp olacaktır. 

- Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığının güvence altında olmaması sorunu vardır. 
- Düşünce ve ifade özgürlüğü tam olarak sağlanmamıştır. Bugün Türkiye'de yazdıklarından ve 

söylediklerinden dolayı hapis cezası almış yazar, düşünür ve gazeteciler bulunmaktadır. 
- Türkiye'de toplanma ve örgütlenme özgürlüğü sağlanmamaktadır. Anayasa, toplantı ve gösteri 

yürüyüşlerini engellemekte, dernek, vakıf sendikaların kuruluş ve işleyişlerine ilişkin katı kurallarla 
örgütlenmeyi imkansız kılmaktadır. 

£- Memurlar halen toplu sözleşmeli, grevli sendika hakkına sahip değildir^ 
- Birey, hukukla kendini güçlü hissetmemektedir. 
- Yargı yavaş işlemekte ve mafya yargının üzerinde bir hak arama mekanizması olmaktadır. 
Bütün bunlara ek olarak Türkiye'de ekonomik durumun bozukluğu ve çalışma hayatındaki olum

suz şartlar ile her alanda görülen eksiklikler, demokrasi ve insan hakları ihlallerini beslemekte, başta 
da belirtildiği üzere istikrarın olmayışı demokrasi ve insan haklarını; demokrasi ve insan hakları da is
tikrarsızlığı beslemektedir. 

Dış politikada 1998 farklı bir yıl olmuştur. Dış politikada, olumlu ve olumsuz unsurlar birlikte ya
şanmıştır. Herşeyden önce dış politikada gelişme ve olaylar karsışında daha kararlı ve nispeten ilkeli 
bir tutum sergilenmeye çalışıldığını söylemek mümkündür. Ancak yine de Türkiye'nin dış politika 
perspektifinin istenilen sağlam temellere oturtulduğunu söylemek mümkün değildir. 

Türkiye'nin odağında olduğu bir dizi gelişmeler var. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu gelişme
lerde ülkemiz, hala istenildiği etkin ve belirleyici rol oynamaktan uzaktır. 

Avrupa Birliği konusunda kararlı tutum sergilenmiştir. Ancak uzun vadeli ve ilkeli değildir. Tür
kiye sorunlarını çözmediği müddetçe, kendisi Avrupa'nın sorunu haline gelmektedir. Diğer taraftan 
Avrupa'nın da sorun diye tanımladığı hususlara ne denli baskıcı yaklaştığı bilinmelidir. 

Türkiye, Kosova konusunda belirleyici olmaktan uzaktır. Türkiye, Kosova sorununda NATO ve 
diğer uluslararası kuruluşlar yoluyla etkili olabilmelidir. 

Terör örgütü konusunda son zamanlarda kararlı tutum ortaya koymuş, ancak bu tutumun stratejik 
ve sonuç alıcı olduğunu söylemek kolay değildir. Bu konuya miyop bir bakış açısıyla yaklaşılmakta 
ve konu, başta Avrupa olmak üzere dünya sorunu haline getirilmektedir. 

Körfez'de ve Irak'ta Türkiye, maalesef hala seyircidir. Türkiye'nin, Körfez ve Irak sorunlarım 
kendini ilgilendiren sorunlar olarak görmediği anlaşılmaktadır. Oysa uluslararası arenada da kesin ka
bul gördüğü üzere bu sorunlardan en büyük faturayı Türkiye ödemektedir. 

TÜRKİYE'NİN 
İSTİKRAR 

TABLOSU! 

Türkiye'de istikrar olmadığını artık herkes bilir. İstikrarsızlık, ekonominin, siyasetin ve sosyal ha
yatın temel unsuru niteliğindedir. Ancak Türkiye'de güçlü ve sürekli istikrarlar da vardır. Bu istikrar
sızlığın adı çözümsüzlükteki aşırı istikrardır. 

Aşağıdaki sorular 1998 öncesinde hep vardılar, çözülememişlerdi, 1998 sonra da var olaca
ğa benziyor ve korkuyoruz ki 2000'lere de olduğu gibi taşınacaklar. 
- İşsizlik Sigortasının Yokluğu. 
- Kayıt Dışının Devasalığı. 
- İş ve sendika kanınları yine anti demokratik olmaya devam edecek. 
- Asgari Ücret Komedisi. 
- Yüksek Enflasyon. 
- Rant Ekonomisi. 
- Yüksek Faizler. 
- Düşük Yatırım. 
- Yüksek İşsizlik. 
- Düşük İstihdam. 
- Sigortasız Çalışma ve Çalıştırma. 
- Sendikasız Çalıştırma. 
- Zorunlu Tasarruf Çıkmazı. 
- Çocuk İşçiliği Sorunu. 
- Çalışan Kadınların Sorunlarına İlgisizlik. 
- Devletin Vergi Toplayamaması. 
- Yüksek İç Borç ve Borçlanma Gereği. 
- Yüksek Dış Borç ve Borçlanma Gereği. 
- Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Krizi. 
- Taşeronlaşmanın Artması. 
- Yağma ve Usülsüz Özelleştirmenin Devam Etmesi. 
- Demokratikleşme ve Demokrasinin Dar Boğazlara İtilmesi. 
- Demokratik ve Fonsiyonel Olmayan ESK. 
- Yabancı Sermaye Girişi Yetersizliği. 
- Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Derinleşerek Hep Varolması. 
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Yaklaşan Kamu Toplu Sözleşmeleri 
1999 yılında istikrar olacaksa, gelişme olacaksa, kamu toplu sözleşmeleri önemli bir test olarak 

önümüzde durmaktadır. Umarız bu konuda sapla saman birbirine karıştırılmaz. Bu açıdan, global kriz, 
siyasi kriz ve istikrarsızlık gibi olağanüstü durumlar istismar edilmez ve bu konuda çalışma hayatının 
önü açılır. 

Enflasyon - Mutfak Harcamaları 
1 9  9  8  4 Kişilik bir ailenin zorunlu mutfak harcamaları Aralık 1997'de 48.1 milyon TL. iken, bu rakam 

Aralık 1998'de 87.8 milyon TL.'ye ulaşmıştır. Yani enflasyon oranı son bir yılda % 82.6 olarak ger
çekleşmiştir. 

İşte gerçek enflasyon, reel enflasyon, sokaktaki enflasyon, çalışanların, emeklilerin, dul ve yeti
min enflasyonu budur. 

1988 için hedeflenen enflasyon hedefi tutmamıştır. DİE verilerine göre 1998 yılında tüketici enf
lasyonu % 72 seviyesinde gerçekleşmiştir. 7 yıl sonra gelinen nokta 1991 seviyesi olmuştur. 

İç Borç - Dış Borç 
Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi son bir yılda 15.2 katrilyon TL. iç borçlanma gerçekleştirmiştir. İç 

borçlanmada faiz oranları % 150'leri bulmuştur. 
Sanayiciler ve sermaye sahipleri üretim, yatırım ve ihracaat yapmak yerine % 73 enflasyon orta

mında devlete borç vererek % 77 reel kazanç sağlamaktadırlar. Bugün yaşanan ekonomik krizin en te
mel nedeni budur. 

10.7 katrilyon TL.'ye ulaşan iç borç stoğumuz geleceğimizi de ipotek altına almaktadır. Türkiye 
1999 yılında yatırımlara 1.4 katrilyon TL. kaynak aktarmayı öngörürken, iç borç faizlerine 8.9 katril
yon TL. kaynak aktarmak zorunda kalacaktır. 

Öte yandan Türkiye büyük bir dış borç çıkmazı içindedir. Yeni dış borçlanma yapamamasına rağ
men, yüksek faizler nedeniyle dış borcumuz 100 milyar dolara yükselmiştir. Daha da kötüsü dış borç
larımızın 25 milyar doları kısa vadelidir ve bu oran toplam döviz rezervlerimizden fazladır. 

Bugün her doğan çocuk iç ve dış borç yükümüz 
nedeni ile 2177 dolar borçla doğmaktadır. 

Büyüme 
1998 Yılının 3. çeyreğinde sanayi sektörü yalnız

ca % 1 oranında büyümüştür. Ancak aynı dönemde 
ticaret sektörü % 0.9 oranında, inşaat sektörü ise % 
3.5 oranında küçülmüştür. 

1998 yılında en fazla büyüyen sektör bankacılık 
sektörü olmuştur. Yatırımcıya kredi vermek yerine, 
topladığı mevduatlarla devlete yüksek faizle borç ve
ren bankacılık sektörü % 6.5 oranında büyümüştür. 

Gayri safi milli hasıladaki büyüme 1994'ten bu 
yana en küçük seviyesinde gerçekleşmiştir. 1998 yılı
nın 3. çeyreğinde GSMH'daki büyüme % 1.9 olmuş
tur. 
Yabancı Sermaye 

Yaşanan siyasi krizler, yüksek enflasyon, haksız rekabet ve ekonomideki belirsizlikler nedeni ile 
yabancı sermaye ülkemize gelmemektedir. Dünyada yabancı sermaye yatırımları 1990'dan bu yana 37 
milyar $'dan 400 milyar dolara çıkmasına rağmen, Türkiye bu orandan pay alamamaktadır. 

1997 yılında 873 milyon $ olan yabancı sermaye yatırımı 1998 Haziran Ayı itibariyle 390 milyon 
$'a düşmüştür. 

Dış Ticaret 
Küresel kriz nedeni ile Uzakdoğu ülkelerinin devalüasyon yapması ve bunun neticesinde uluslara

rası piyasada rekabet güçlerinin artmasının da etkisiyle Demirçelik ve tekstil ürünleri başta olmak üze
re ihracaatımız 1998 yılında duraklama dönemi yaşamıştır. 

Ocak-Eylül dönemi itibariyle toplam ihracatımız 1997 yılında 18.9 milyar $ iken, 1998 yılında 
yalnızca % 0.9 artarak 19.1 milyar $'a ulaşmıştır. Dış ticaret açğı -15.2 milyar $ seviyesinde gerçek
leşmiştir. 

Dış ticarette pazar çeşitliliği yaratmayan Türkiye, ihracaatının ve ithalatının % 50'sini AB ülkele
ri ile gerçekleştirmektedir. 

Kobi'ler 
Türkiye'deki toplam firmaların % 95'ini oluşturan KOBİ'ler 1998 yılını zor geçirmişlerdir. Yaşa

nan ekonomik krizden en çok etkilenen işyerleri olan KOBİ'ler 1998'de yeterli desteği görememiştir. 
1997 yılında KOBİ'lere 55.9 trilyon TL. yatırım teşvik belgesi verilmesine rağmen, bu miktar 1998 
yılında 15.2 trilyon TL seviyesinde kalmıştır. Bunun yanında KOBİ'lerin sermaye, teknoloji, pazar ve 
enformasyon sorunları devam etmektedir. 

Tavizler 
1998 yılında bankacılara 2 kez olmak üzere, Borsacılara, Altın borsasına ve kriz edebiyatı yapan 
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sanayicilere toplam 5 kez teşvik niteliğinde tavizler verilmiştir. Yaklaşık 2.5 katrilyon TL'yi sözkonu-
su kesimlere aktaran hükümetin ücretlilerin durumların iyileştirmeye yönelik hiçbir girişimi ve önle
mi olmamıştır. 

Türkiye bugün faizlerin % 150'leri bulduğu bir ortamda zorunlu tasarruf kesintilerinin nemalan-
dırılmasında % 2'leri, tekstil sözleşmelerinde % 5'leri % 20'leri, tartışarak kavramlar kargaşası yaşa
maktadır. 

Kapasite Kullanımı 
Eylül 1997 tarihinde % 86.6 seviyesinde olan kapasite kullanımı oranı Eylül 1998 tarihinde % 

82.8 seviyesine gerilemiştir. 
1997 yılında sanayi üretimi bir önceki yıla göre % 10.5 oranında artmıştır. 1998 yılında ise sana

yi üretimi 1997'ye göre % 4.7 oranında artmıştır. 
Bazı sanayi ürünlerinin üretimindeki gerileme bu yıl ortaya çıkmamıştır. Örneğin; 1992 yılındaki 

tekstil, deri ve giyim sanayi üretimi 100 kabul edilirse, yıllık ortalama üretim 1994 yılında 93.7'ye, 
1995 yılında 94.5'e, 1996 yılında 98.8'e 1997 yılında 37.4'e düşmüştür. Sözkonusu bu sektörlerdeki 
üretim düşüşü konjontürel değil süregelen bir gelişmedir. 

Milli Gelir ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği 
Türkiye kötü yenetildiği için gelir adaletsizliği, gelir adaletsizliğinden dolayı yozlaşma , dejene

rasyon, yoksulluk ve çeteler ortaya çıkmıştır. Sorunun adını bu nedenle doğru koymak gerektiğine ina
nıyoruz. Doğu-Batı arasındaki gelir farkının 11 kat, alt ve üst gelir grupları arasındaki farkın da 14 kat 
olmuş olması aslında Türkiye'yi yönetenlerin ayıbıdır. Üçüncü bin yıla girerken Türkiye kişi başına 
Milli Gelir açısından küme atlayamamıştır. Türkiye hala BOTSWANA seviyesinde yani 3000 dolarda 
kalmıştır. 

Nüfusun en alt % 20'lik dilimi milli gelirden yalnızca % 4.3 oranında pay almaktadır. En üst ge
lir grubu olan 5. % 20'lik dilimi ise milli gelirin % 61.1'ini almakta ve milli gelir paylaşımı açsıından 
en adaletsiz ülkelerden biri olma konumunu sürdürmektedir. 

Türkiye'de gelir adaletsizliği hep kendini derinden hissettirmiştir. Daha yakın yıllara kadar gelir 
adaletsizliği, modernlik ve modernleşme ile ilgili düşünülüp dualite (ikili yapı) şeklinde ifade edili
yordu. Şimdilerde ise sorun daha doğru tespit edilmekte ve gelir adaletsizliği olduğu açıkça anlaşıl
maktadır. Gelir adaletsizliğinin uçurum şeklinde olması, aslında ülkeyi ikiye ayırmaktadır. 

Türkiye'nin bu soruna çözümü maalesef yoktur. Halbuki bu sorunu Batı'da olduğu gibi çözme 
araçları vardır. 

Bunun başında da bireye sosyal olarak ulaşmaktadır. Bu sorunun, kendisi ciddi olduğu kadar di
ğer birçok temel soruna kaynaklık etmesi bakımından da önemlidir. Örneğin; 
- Yoğun Terör Sorunu. 
- Çete, yolsuzluk, mafya, uyuşturucu, soygun ve usulsüzlük soruları. 
- Demokrasi, 
- Geli Kalmışlık, 
- Haksız Rekabet, 
- İstikrarsızlık, 
- Örgütsüzlük, 
- Yozlaşma bunların başında gelmektedir. 

Türkiye'de istatistikler aslında iki ayrı grupta yapılmalıdır. Çünkü ülkemizde hem bölgeler ve hem 
de gelir grupları açısından birbirinden tamamen uzak ve zıt iki ayrı kesimin varlığı açıkça görülmeli
dir. 

Siz gelir bakımından biri Bangladeş, diğeri İsviçre'ye benzeyen şehirlerinizi ve insanlarınızı kay
naştırmada zorlanırsınız ve yarınlar için başarılı bir politika üretemezsiniz. Yaparsanız ilerleme yeri
ne zıtlıkları beslersiniz. 

Şu hususun altını çizerek söylemek istiyorum ki, bu sorun ülkemizde yeterince anlaşılmamış ve 
hele siyasi partiler ile hükümetlerin gündeminde yer işgal etmemiştir. Şimdi görüyoruz ki bu soruna 
devlet el atmak zorunda kalmaktadır. Çünkü gelir adaletsizliği bir kordur ve bulunduğu yeri eritir. 

Borsa ve 500 Çok Büyük Firma 
Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri 60 milyar dolardan, 30 milyar dolara düşmüştür. 

1997 yılında piyasa değeri 60 milyar dolar olan 277 şirketin piyasa değeri 1998 yılı sonunda 9 katril
yon 240 trilyon TL. değer kaybetmiştir. 

Borsayı yönlendiren ve yabancı fonlarla işbirliği yapan spakülatif gruplar krizi bahane ederek, 
portföylerini satmış ve zarara uğramamışlardır. Borsadaki çöküşün faturasını küçük birikimleriyle ya
tırım yapmak isteyen bireysel yatırımcılar ödemiştir. 

Bugün sanayicilerimiz faiz, döviz, borsa kazançlarının rehaveti içindedirler. Kendisini yenilemek, 
rekabet gücünü arttırmak, teknolojiyi takip etmek, yeni pazarlar bulmak, ürün çeşitliliğine yönelmek 
yerine 500 çok büyük firmamız kriz feryatları yaparak işten çıkarma hatta üretimi durdurma uygula
malarına başlamıştır. Faizle, dövizle spekülatif olarak beslenenler krizi bahane ederek çalışanların üc
retlerini baskı altında tutmaya başlamışlardır. 

Bu 500 çok büyük firmamızın faaliyet dışı gelirleri yani faiz gelirleri 1997 yılında toplam gelirle
rinin % 52.7'sine ulaşmıştır. İkinci az büyük 500 firmamızın faaliyet dışı gelirleri ise 1997 yılında top
lam gelirlerinin % 71.2'sine ulaşmıştır. 
Krizin Tespiti 

OCAK'99 8 HAK-İŞ 



S O N U Ç  

Öncelikle krizden çıkış için, krize neden olan unsurlar ve etkileri gözönüne alınarak çözümler üre
tilmelidir. 

Krize Neden Olan Unsurları iyi tahlil etmek gerekir. 
- Yüksek faiz ortamı, 
- Plansız gerçekleştirilen yatırımlar. 
- Bankaların kredi yerine devlete borç vermesi krizi oluşturan etkenlerin başında gelmektedir. 
- Hükümetin boşluğu, mevcudun ilgisizliği ve finans kesimlerinin gaddarlığı sanayiyi ve ticareti 

alt üst etmektedir. 
- İşverenler kayrarlarını rasyonel değil, siyasete endeksli vermektedirler. 

Endüstri ilişkilerinde işveren ve sendika arasında gerçekçi bilgilere dayanan ve güvene dayalı ilişki 
krizden çıkışın en önemli gücü olacaktır. 

- Sektörel feryatları tanımlanabilir sorunlara dönüştürmek gerekmektedir. 
- Hiçbir sektör soruna kendi vazgeçilmezliğini dayaratarak yaklaşmamalıdır. 

Krizi Aşmak İçin; 
- Tüm kesimler eskimiş tüm paradigmalarını, yani düşünce, üretim ve yönetim modellerini yenileme-

lidir. 
- Tüm kesimler uzun vadeli politikalar yapılması konusunda anlaşmalıdır. 
- Uzun süreli programlar beraberinde çözümü getirecektir. 
- Türkiye tavizsiz olarak ekonomide ve siyasette yapısal reformları yerine getirmelidir. 
- Kamu borçlanma gereği azaltılmalıdır. 
- Siyasi çıkarlar ve tercihlere göre belirlenen politikadan vazgeçilmelidir. 
- Bütçenin % 50'sini aşan bölümünün borç faizi olmadığı, kaynakların rasyonel kullanıldığı bir düşün

ce yapısı geliştirilmelidir. 
- Türkiye'de finans kesimi asli fonksiyonlarını ikinci plana iterek, üretim alanlarına kredi vermek ye

rine, çok daha karlı olan devlete borç verme sistemini benimsemiştir. Bu sistem derhal bozulmalı
dır. Mali kesimde düşünce yapısı değişmelidir. 

- İş dünyası siyasal ilişkilerini kullanak, kamu rantlarını ele geçirme anlayışını terkederek, yatırımla
rını öz kaynaklarıyla yapmalıdır. 

- Uluslararası piyasada rekabet, bugün düne göre daha zordur, yarın daha da zor olacaktır. Rekabet 
edebilir ürün üretmek ilke olmalıdır. 

Hak-İş olarak, demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesinin sivil toplum örgütleri olduğu 
inancındayız. Yani parlemento dışı muhalefet sivil toplum örgütlerince sağlanmaktadır. Topluma ve 
toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve sorumlu bir anlayışla Türkiye'nin sorunlarının arttığı, belirsizlik 
ve istikrarsızlık ortamında sağduyulu ve sorumlu yaklaşımlar, mesajlar, tavırlar geliştirilmesi ve bu ça
baya toplumun tüm kesimlerinin katılması gerektiği inancındayız. 

Açıklamaya çalışıldığı gibi, rant, repo, bono, develüasyon, yüksek faiz ve enflasyon, yüksek iç ve 
dış borç karekterli, IMF patentli insansız ekonomi politikaları kronik ve yapısal sorunları daha da ar
tırmış bulunuyor. 

Bu nedenle bizler, çalışanlar olarak ağır faturalar ödedik ve aslında hak etmediğimiz faturalar öde
dik. Sorunların çözümünü kilitleyen faktörün kaynak sorunu olmadığına inanıyoruz. Türkiye'nin bir 
kaynak sorunu değil, akıl açığı sorunu vardır. Ortak aklı kullanarak ekonomide, siyasette ve sosyal dü
zende, yapısal değişime ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. 

Sorunlara kalıcı çözüm bulmanın en pratik yolu gelişmiş ülkelerde ve katılımcı demokraside ol
duğu gibi sorunu sivil örgütlere danışmak, sivil örgütlerle paylaşmaktan geçiyor. Özgür, demokratik, 
çağdaş bir geleceği mutlu, güçlü ve saygın bir Türkiye'yi potansiyellerimizi, heyecanlarımızı, düşle
rimizi, yeteneklerimizi, coşku ve heyecanlarımızı birlikte kullanarak oluşturabiliriz. 

Türkiye'de öncelikle Demokrasi ve ekonomiye bir hasar tespiti yapmanın gereğine inanıyoruz. 
Bugüne kadar bol keseden yapılan vaadler ve pompalanan umutlar sadece hayal kırıklığı yarat

makla kalmamış, maalesef kurumları da zayıflatmıştır. Sonuçta da Türkiye ne yazık ki bir sosyal pat
lamanın eşiğine gelmiştir. Bugün bozulan gelir adaletsizliğinin herkes farkındadır. Türkiye'nin bir bö
lümü Tanzanya, bir bölümü Tayland düzeyinde gelir düzeyine sahiptir. Sorunun adını doğru koymak 
gerektiğine inanıyoruz. Türkiye kötü yönetilmiştir. 

Artık Hak-İş olarak kimi, neden destekleyeceğimizi ve sonuçta ne kazanacağımızı bilmek istiyo
ruz. 52-53-54 ve 55. hükümetlerin hepsi de reform hükümetidir. Hepsi de çözüm hükümeti oldukları 
iddiasında bulunmuştur. Oysa sonuca baktığımızda; enflasyon, işsizlik, yoksulluk ve krizler adete bi
zim kaderimiz olmuştur. Bundan böyle hükümetlerin sosyal kaygıları ve hedefleri, hükümet progra
mındaki sosyal projeler desteğimizin ya da tepkimizin kriteri olmalıdır. Sözgelimi kriz döneminde en 
çok ihtiyaç duyulan işsizlik sigortası ve iş güvencesine ilişkin siyasi iradeyi, siyasi belgeyi ve realize 
edileceğitakvimi bilmek ve görmek istiyoruz. Kimse bizi iktidar savaşlarının oyundaşı veya aksesu-
van olarak görmemelidir. Politik çalışmaların, siyasi çekişmelerin, siyasi kan davalarının figüranı de
ğil, bizatihi sorunların çözümünde etkin ve belirleyicisi olmak istiyoruz. Yurttaş olarak, vergi mükel-, 
lefi, tüketici, sivil toplum olarak belirleyici olmak, son sözü söylemek hakkımızı kullanmak istiyoruz. 
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Hak-İş Dergisi, her sayısında Türkiye'nin aktüel temel sorunlarım içeren 
ağırlıklı dosyalar hazırlamaktadır. Türkiye'nin seçkin aydınlarına, bilim 
adamlarına, siyaset ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine yönelttiğimiz 
sorularla ve hazırladığımız dosyalarla bir sivil toplum örgütü yayım olarak etkin 
tartışmalar açmaktayız. 

Dergimizin bu sayısında "Tarih, Toplum ve İktidar" konusunu farklı bir 
açıdan hep birlikte tartışalım istedik. 

Sorularımıza bütünüyle cevap verildiği gibi, çerçevelenen konuda veya 
sorulardan birinin çerçevelediği hususta da görüşler belirtilmiştir. 

Bu tip dosyaların Dergi çalışmaları içinde fazlalaştırılması yönündeki 
gayret sürecektir. 

TÜRKİYE'Yİ 
KONUŞMAK 

J Jer gün yaşadığımız ve şahit olduğumuz bir süreç var. Derin 

1 J. bunalımlar ve sıkıntılar yaşıyoruz. Dolayısıyla herşeyin 

yolunda gittiğini söylemek mümkün değil.Toplum kesimleri arasında 

kamplaşma oluşmakta, bu kamplaşma da tarafları rahatsız etmekte. 

Birlik ve bütünlük taraflarda bir arzu, ama reel durum bu arzuya 

cevap olmadığı gibi, olacak gibi de görünmüyor. 

Cumhuriyetimizin coşku ile kutladığımız 75 inci yılına böyle 

bir atmosferle girdik. Bu kutlama törenlerinde radyo ve 

televizyonlarda güzel bir ifade ile sık sık karşılaştık. 

"Cumhuriyetimiz bir yaşındaki kadar geııç, bin yaşındaki kadar 

köklü ve güçlü". 

Buradan yola çıkarak, bu sayımızda yeni bir tarihsel 

değerlendirme veya muhasebesine girme ihtiyacı hissettik. Bu günkü 

toplumsal duruşumuzdaki aksaklıkların oluşturduğu problemleri 

çözmede -anakronizme düşmek de dahil- günü kavramada ve 

algılamada bir tarih yorumu ve sorgulaması yapmanın önemli 
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s o r u t t u r m a  

sorularımız 
olacağım düşünüyoruz. Bu düşünceden hareket ettiğimizde, önümüze çıkan temel 

sorunları hep birlikte sorgulamak gibi ertelenemez bir sorumlulukla karşı karşıya 

kalıyoruz. 

Evrensel oluşumumuzda bir yerlerde kalmışlığımız veya bir yerlerde 

bırakılmaya dayatılış da göz ardı edilmeden; 

1- Bu çerçevede tarihi nasıl algılıyoruz? Saplanıp kaldığımız bir mazi mi? 

Reddettiğimiz bir miras mı? Bugünü ve yarını belirleyen kaçınılmaz bir faktör mü? 

Veyahut bütün bunlarla birlikte ya da tek başına, bir hakikati arama disiplini mi? 

Bu sorular çerçevesinde ülkemizdeki tarih anlayışı nasıl bir yerde duruyor? 

2- Her ideoloji, bir gelecek kurma ideali kadar bir geçmiş yaratma kaygısı 

da taşır. Bu yüzden devletlerin olduğu gibi her ideolojinin de bir resmi tarihi vardır. 

Toplumların bir gelecek kurma kurgusu ile bir tarih yaratma kaygısının oluşturduğu 

çerçeve nedir? Bizde nasıl olmuştur? Bir gerilim kaynağı olmuştur diyebilir miyiz? 

3- Üçüncü bin yıla girerken, Türkiye, gelecek kurgusunu geçmişle yani 

tarihle nasıl ilişkilendirmeli ki, kendini yeniden ve daha güçlü bir kavrayışla 

keşfedebilsin ve kendi tarihinden sağlam bir gelecek oluştursun? 



TÜRKİYE'Yİ 
KONUŞMAK Tarihçilik 

Cariyle, "Characteristics" kitabı
na doktorlann bir deyişi ile başlamış
tı: "Sağlıklı vücut kendisinin farkında 
değildir; ancak hastalandığımız za
man, vücudun hastalıklı bölgesinin 
farkına varırız." Benim tarih felsefesi 
ile uğraşmamın bir sebebi de, Türki
ye'de tarihçiliğin hastalıklı olması. 
Türkiye'de, yine Carlyle'in bu kita
bındaki diğer bir tabiri ile söylersek, 
"geçmişin baskısı altında geleceğin 
gelişmelerini zin
cirlemeye çalış
mak" gibi imkansız 
bir misyon üstlenen 
bir siyasi ideoloji 
var ve tarihçiler de, 
tarihin indoktrinas-
yon ve manipulas-
yona müsait tabiatı 
sebebiyle, bile
rek/bilmeyerek bu 
misyona hizmet edi
yorlar. 

Mesela, tarihçi
ler diyorlar ki "Osmanlı yükselme 
devrinde büyük işler yapmış; Osman
lı'nın çok asil bir mimari sanatı var, 
ama bunu nasıl yaptıklarım yazma

mışlar. Çok şey yapılmış; ama yazıl
mamış." Halbuki, anlayamıyorlar ki 
faal ve sağlıklı bünyeler kendi kendi
lerini incelemezler: sağlık fark edile
mez. Türkiye'de hastalıklı bir tarihçi
lik anlayışı olmasaydı; belki benim ta
rih felsefesi ile uğraşmam da gerek
mezdi. Bu hastalık hakkında arz etti
ğim teşhise gelince; bu indoktrinasyon 
ve manipülasyon gayretkeşliğini gör
memek için kör olmak gerekir; bir lise 
talebesi bile anlayabilir bunu; otuz yıl 
önce bile bu hastalık aşikardı ve be
nim Üniversite tahsiline başlarken ta

rih bölümünü tercih ediş sebebim de 
bunu fark etmem olmuştu. Ne gariptir 
ki yıllarca tarihçilik pratiği yapan ta
rihçiler bile bu yanlışlığı görmüyor ve 
tarih felsefesi ile ilgilenmiyorlar. Çok 
sağlıklı bir kafaları var herhalde... Ne 
çare ki değişme ve ihtiyarlık kaçınıl
mazdır. İhtiyarlık hastalığının ise ça
resi yoktur. Batıdan aldığımız "bu ta
rih ideolojisi yetmiş beş yaşında"', 
ama bu yaşa gelmeden çok daha önce, 

bir sanat olabilir; tarihin felsefesini 
yapmak da mümkündür; ama bir "ta
rih ilmi" mümkün değildir. Çünkü ta
rih geçmişte kalmış (yani yok olmuş) 
bir varlık kategorisidir; bu tarif gereği, 
tekrar tekrar müşahedesi (incelemesi) 
mümkün değildir: o halde, bir tarih il
mi de olamaz. Tarihten bugüne kalan 
eserlere bakarak zihnimizde tarihi ta
hayyül ve tasavvur edebiliriz elbette: 
ama, bu ilim değil zandır ve olsa olsa 

Türkiye'de hala, 19. Asrın pozitivist 
anlayışım aks ettiren bir "ilmi tarih" 
ideolojisi var. Halbuki tarihçilik bir 
sanat olabilir; tarihin felsefesini 
yapmak da mümkündür; ama bir 
"tarih ilmi" mümkün değildir. 
Çünkü tarih geçmişte kalmış (yani 
yok olmuş) bir varlık kategorisidir; 
bu tarif gereği, tekrar tekrar 
müşahedesi (incelemesi) mümkün 
değildir: o halde, bir tarih ilmi de 
olamaz. 

otuz, kırk yıl önce, "erken bunama" 
hastalığına yakalandığı da söylenebi
lir. 

Tarih sadece tarih değildir; her şey 
tarihtir; ihtiyarlayıp ölen veya tarihe 
karışan yalnızca medeniyetler ve dev
letler değildir; geçmiş zamanda kalan 
bütün kainat tarih olmuştur: yani yok 
olmuştur... Varlık her dem yenilenir. 
İçinde yaşadığımız andaki ve gelecek
teki zuhuratı ise bilemez ve tayin ede
meyiz: O, Allah'ın takdirine ve tecel
lisine bağlıdır. Geleceği zincire vur
mak (değişmeye mani olmak) veya 
ipotek altına almak miimkiin değil
dir. Türkiye'de hala, 19. Asrın poziti
vist anlayışını aksettiren bir "ilmi ta
rih" ideolojisi var. Halbuki tarihçilik 

sanat olabilir. Bu tarihçilik sanatının 
tenkidine veya tarihi malumatın yo
rumlanmasına ise tarih felsefesi diyo
ruz. Bunun net bir şekilde anlaşılabil
mesi için, daha önceki yazılarımda 
yaptığım bir benzetmeyi tekrar edece
ğim. 

Tarih, unutulmuş bir rüyayı hatır
lamaya çalışmak gibidir... Bazen rüya
larımızın bazı kısımlarını hatırlayabi
lirsiniz de; ancak hatırladığınız şeyler 
manidar olmayabilir; bu yüzden rüya
nıza bir anlam veremezsiniz. Tev
rat'ın Danyal Bölümü'nde böyle bir 
hikaye vardır: Babil kralı Nabukadne-
zar bir rüya görmüş; ama rüyasını ha-
tırlayamıyor; kâhinleri çağırıp emredi
yor: "Çabuk bana rüyamı tabir edin!" 
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Prof. Dr. 
Şahin UCAR 

Tarih Fe 
Kahinler, "Efendimiz rüyanızı anlatın 

ki tabir edelim" deyince; Babil kralı 
diyor ki; "Siz benim rüyamda ne gör

düğümü bilemezseniz, yapacağınız rü

ya tabirine de güvenilmez, yani, bu rü

yayı doğru tabir edebileceğinizi nere

den bileyim?" Babil kralı haksız mı? 
Rüyaları anlamak kolay mı? Rüya ta
birlerine ne kadar güvenebilirsiniz? 
"Batının Çöküşü" kitabında Oswald 
Spengler'in yazdığına göre, tarihi bir 
takım çağlar şeklinde tasnif etmek 
adeti Danyal kitabındaki bu hadise
den çıkmış. Sözü uzatmayalım. Tarih 
unutulmuş rüyalara benzer.^ 

İstanbul Bizans devrinde nasıl bir 
şehirdi acaba? İstanbul'un Bizans 
devrini canlandıran rekonstrüksiyon 
resimleri vardır. Bugünkü Sultanah
met Meydanı'nda kocaman bir Hipod-
rum varmış: orda Yeşiller ve Maviler 
araba yarışları yaparlarmış... Meşhur 
mimar Albert Gabriel'in bir hikayesi
ni okumuştum. Güya Fatih zaman 
içinde seyahat ederek bugünkü (daha 
doğrusu Gabriel'in çağındaki 1950 gi
bi bir yıla) İstanbul'a gelmiş; Gabriel 
ile beraber İstanbul'u geziyorlar: tabii 
arada geçen zamanda İstanbul tanın
maz hale gelmiş. Fatih devrini zihnin
de tasavvur etmeye çalışan tarihçinin 
durumu da böyledir; Fatih devrinde 
İstanbul'un sokakları, evleri, binaları 
nasıldı acaba diye hayali rekonstrüksi
yon resimleri yapmaya kalkışabilirsi
niz: bu muhayyile mahsulü resmin o 
devrin gerçek İstanbul'unu eksiksiz ve 
kusursuz olarak aksettirmesi imkan
sızdır: Tarihçilik de öyledir; geçen 
geçmiştir ve unutulmuş rüyalar gibi
dir. Biz elde kalanlara bakalım: işte 

Süleymaniye, işte Yeni Cami... 
Yeni Cami, yeni camilere hiç ben

ziyor mu? Bakıyorum da, istanbul'un 
ortasında bir yeni cami; kubbesi o ka
dar küçük, minaresi o kadar uzun ki; 
noktası kötü konmuş ünlem işareti 
sanki (.1) Yeni yapılan camileri Os
manlı camilerine benzetmek istiyoruz; 
bir türlü benzetemiyoruz; üstelik bir 
de bu işi başardık sanıyoruz. Şimdi 
gözümüzün önünde duratı, yıllarca in
celeyip kopya etmemiz imkanı bulu
nan, mimarı eserlere benzer eserler 
yapmak isteyince bile başarısız oluyo
ruz. Kocatepe Camii ve benzerleri gi
bi eski camileri az çok andıran camiler 
vardır; ama onlar da eski eserlere az 
çok benzeyen taklit eserleridir: onları 
andırırlar biraz, lakin bu kusursuz bir 
benzerlik değildir. Eski camilere bakı
larak yapılmışlardır; amma ve lakin, 
bunlar acemi ressam elinden çıkmış 
portreler gibidirler. Göz önündeki tari
hi eserleri anlayamayan insanoğlu, ta
rihin hiç görmediği, yahut unutulmuş 
rüyalara benzeyen hususiyetlerini na
sıl tasavvur edebilir ve ne ölçüde tas
vir edebilir? Varın siz tahayyül edin... 

Demek oluyor ki, bu benzetmeler
de görüleceği üzere, evvela tarihi bilgi 
son derece sınırlı, eksik ve şüpheli bir 
bilgidir. Saniyen, bu şüpheli bilgileri 
tenkit ve tefsir etmek lazım ki tarih 
felsefesi dediğimiz şey de budur. Unu
tulmuş rüyaları tabir etmek mümkün 
mü? Tevrat'da anlatıldığına göre, Hz. 
Danyal babil Kralı'nın rüyasında ne 
gördüğünü de bilmiş, tabirini yapmış. 
Amma Danyal da bir peygamber (ya
ni gaibden haber veren kişi) imiş. Bu 
yüzden Alman Tarih filozofu Herder 
tarihçiler için "geçmişe doğru bakan 
bir peygamber" demiştir.(ein rück-
wartsgekehrter Prophet) Yani tarihçi 
(tarih filozofu) geçmişe doğru baktığı 

halde istikbale (gaibe) dair haber ve
ren bir kimsedir. Halbuki, benim 
"Malihulya" (Ötüken yy.) kitabımda, 
Arapça'dan tercüme ettiğim bir beyit 
var: 

'/Geçen geçmiştir, istikbal 
gaibdir/geçer zaman 

Sana yalnız su an kaldı; içinde 
| • - \> 

olduğun şu an. 
Demek ki tarih felsefesi, bildiği

miz manada peygamber değilse bile, 
en azından ilhama mazhar olmuş, "şa
ir", bir şahsiyet ister. Sözgelişi Yahya 
Kemal'in şairane "Tarih Musahebe-
leri" çoğu tarihçinin sıkıcı tarih yazı
larından çok daha iyidir: tarih duygu
su ve lezzeti tattırır okuyanlara. 

Tarih felsefesi tarihi anlamak de
mektir: Felsefe, "pejorative" (küçültü-
çü) manaları bir yana bırakılırsa, dü
şünmek demektir. Ancak ^düşünmek 
ve anlamak^bizim entellektüellerin 
sandığı kadar basit ve harc-ı alem bir 
şey değildir. Anlamak, felsefi anlayış, 
"hadiselerin sebeplerini anlamak" de
mektir. Halbuki, sebeplilik (İlliyet) 
prensibi en derin manada esrarlı ve di
ni bir prensiptir. Aristo'ya göre dahi, 
"illet-i ula"yani ilk sebep Allah'tır. 
David Hume sebeplilik prensibi üzeri
ne bir sürü tenkit yazmıştır. Hatta, 
bence, sebeplilik prensibinin insan id
raki tarafından tam anlamıyla anlaşıl
ması da mümkün değildir. Tarih felse
fesi bahisleri o kadar zordur ki bu 
mevzuda ne söylesek kifayet etmez: 
Söz bu vadiye gelince, Tevrat'taki bir 
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TÜRKİYE9 YI 
KONUŞMAK 

sözü tekrar hatırladım; "her söz eksik
tir: insan söylemeye kaadır değildir." 

Kelimeler gerçeği anlatamaz: bir 
kartpostal İstanbul Boğazı'nı bütün 
kelimelerden daha iyi anlatır. Amma 
ve lakin, Üsküdar'dan Eminönü'ne 
geçerken denizin dalgaları içinde mar
tıların suya dalışlarını anlatmak için 
kartpostal da işe yaramaz: büyük tarih 
filozoflarından biri olan Tolstoy gibi 
mucizü'l-kelam denecek seviyede bir 
tasvir kabiliyeti gerekir. 

Şu anda mevcut olan tarih bilgi
miz, yalnızca bugüne intikal eden tari
hi kalıntılara dayanır. Bir tarihte, "Na
tional Geographic" dergisinde, Le-
onardo'nun "İsa'nın Son Akşam Ye
meği" tablosunun tarih boyunca yapı
lan tekrar tekrar boyama müdaheleleri 
sebebiyle nasıl bozulduğunu ve ortaya 
çıkarılarak tamir edildiğini okumuş
tum. Bizim Selimiye Camii'ndeki 
kubbe tezyinatı dahi, yakın geçmişte, 
üstteki boyaların kazıma ve orjinal 
tezyinatı yeniden işleme tekniği ile ta
mir edilmiştir. Topkapı Sarayı'nın Ha

rem dairesinde klasik tezyinatlı bir 
kubbe, daha sonraki devirlerde yeni
den tezyin edilmiş ve son derece çir
kin -sözüm ona Avrupai- tezyinatla ör
tülerek orjinal kubbe tezyinatı yok ol
muştur. Osmanlı'nın çöküş devirlerin
de yapıları bu kabilden tahribat pek 
çok eski eserde görülür. Tarihin bu 
tahribatından sonra kubbenin orijinal 
tezyinatını nasıl görebilirsiniz? Bu sa
nattan anlıyorsanız, bunu hayal edebi
lirsiniz; ben hususi bir hat ve tezyinat 
eğitimi gördüğüm için, bunu tahmin 
edebilirim. Ancak zan ve tahmin baş
ka, gerçek başka.. İstenirse bu çirkin 
tezyinat kazınıp altından orijinali çı
karılıp tamir edilebilir. İşte tarihi ma
lumat da aynen böyledir. Tarihçilerin 
verdiği sathi bilgiler kazınıp altından 
tarihi gerçek ortaya çıkarılmalıdır. 

Zamanın tahribatı altından gerçek, 
ancak "kazıyarak" ortaya çıkarılabilir. 
Halbuki bu iş, tarihçilerin "filoloji di
siplininden alınma basit metin tenkidi 
metodu" ile mümkün olmaz. Leonar-
do'nun eserinin tamirinde olduğu gibi, 

Unutulmuş rüyaları tabir etmek mümkün 
mü? Tevrat'da anlatıldığına göre, 

Hz. Danyal babil Kralı'nın rüyasında ne 
gördüğünü de bilmiş, tabirini yapmış. 
Amma Danyal da bir peygamber (yani 

gaibden haber veren kişi) imiş. Bu 
yüzden Alman Tarih filozofu Herder 

tarihçiler için:"geçmişe doğru bakan bir 
peygamber" demiştir. Yani tarihçi (tarih 

filozofu) geçmişe doğru baktığı halde 
istikbale (gaibe) dair haber veren bir 

kimsedir. 

çok daha incelikli ve modern bir tek
nik gerekir. Tarihçilik pratiğinde eski 
devirlerin peşin hükümleri ve tahriba
tı kolay anlaşılır. Ama çağdaş peşin 
hükümlerden ve tarihçinin dünya gö
rüşünden kaynaklanan kendi peşin hü
kümlerinden dahi kurtulabilmek çok 
daha zor bir iştir: bir metodoloji mese
lesidir bu; "eleştirel tarih felsefesi" 
(Critical Philosophy of history) yani, 
tarihin değil tarihçilik pratiğinin felse
fesi meselesidir. 20. Yüzyılda bu tarz
daki tarih incelemeleri tenkidi, beşeri
yet tarihindeki hadiselerin yorumu 
mahiyetindeki spekülatif tarih felsefe
si tarzına nazaran, daha çok tartışılan 
bir tarih felsefesi tarzı olmuştur. Ez
cümle, bu tarih bilgimizin ne kadar 
güvenilir olabileceği meselesidir. 

Spekülatif tarih felsefesine gelin
ce: İfadeyi nakıs hatırlamıyorsam, de
rin şairane sezgilerle yazan Spengler; 
"Matematikte sayı sebep fikrinin tim
salidir" demişti. Bu, bizi "Tarihi 
Varlık" problemine getiriyor. "Varlı
ğın Mana ve Mazmunu" isimli ese
———— rimde, kendi tarih 

felsefem için gerekli 
gördüğüm varlık 
felsefesi ve metafi-
ziki altyapıyı oluş
turmaya çalışmış ve 
bu mesele üzerinde 
durmuştum. O kitap 
170 sayfa hacminde 
olmasına rağmen, 
bu meseleleri orada 
dahi yeterince net 
anlaşılır bir biçimde 
anlatamadım; en az 
300 sayfa hacminde 
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yeniden yazabilsem belki daha net an
laşılır bir kitap olabilirdi: Elbette, 
böyle çetrefil bir meseleyi bir makale 
çerçevesinde yeniden ele alamayız. 
Ancak, orada işaret edemediğimiz 
başka bazı sebepler daha var ki, bir 
Tarih Felsefesi inşa etmenin ne kadar 
zaruri olduğunu daha iyi anlatabilir: 
Bu yazımda o meselelere yalnızca işa
ret etmekle kalmak zorunda olsam da, 
bu varlık meselesine dair temel fikir
lerimden birkaçını daha söylemem ge
rekiyor. 

Eski Yunan'da Somata (anlaşılan 
somut kelimesi bundan yakıştırma) 
"Vücut" / "varlık" anlamına gelirmiş. 
Canlılar, her ne kadar idrak cihazların
da farklar olsa da, tabii duyu organları 
ile bu maddi varlığı/tabiatı idrak eder
ler: Bu hayvanî şuura itiraz edilemez; 
çünkü şuur halleri tartışma kabul et
mez: gördüğümüz nesneyi "var" kabul 
ederiz. Diğer taraftan rüya da bir ni
yettir (yani görüştür); ama uyanınca 
rüyanın "kaybolmuş" olduğunu, mü
şahhas (somata tarzında) elle tutulur 
bir şey kalmış/tarih olmuş bir varlık 
kategorisidir. Varlık problemini tartış
manın yeri burası değil; ama, demek 
istiyorum ki bir varlık felsefesine da
yanmadıkça, tarih felsefesi de mual
lakta kalır. Bunun tersi de doğrudur. 
Bir tarih felsefeniz yoksa, varlık felse
feniz de felsefi kavram tartışmaların
dan ibaret kalabilir. Önce tarih/zaman 
kavramını anlamak ve buna göre ilim 
tarihine müracaatla, tarih boyunca or
taya konan fizik ve metafizik teorileri
nin hangi devirde neden yetersiz kal
dığını ve çağdaş ilmi malumata göre 
bu bahsi ele alırken nasıl bir perspek
tif benimsemek gerektiğini de, belirle

mek zorundayız. 
Tarih felsefesi elbette sıradan tarih 

-tarihi malumat dökümantarizmini-
aşan bir metamathematic (matematik 
felsefesi) bahisleri ve benzeri şekilde 
diğer disiplinlerin teorik/felsefi yönle
rine temel teşkil etmek üzere; her di
siplinin yahut ilmin tarihinin, tarih fel
sefesine dayanan bir tenkidine ihtiyaç 
vardır. Bunu yapacak kişinin de elbet
te tarihi anlayabilen bir kişi olması ge
rekir. Bizce tarihçinin vazifesi, tarihi 
malumatı olabildiğince tarafsız bir ra
por şeklinde (sözgelişi bir trafik kaza
sı haberini rapor eden trafik polisinin 
raporu gibi) dökümanterize etmekle 
sınırlıdır. Tarihi anlamak, yani, hadi
selerin sebepleri ve neticeleri hakkın
da karar vermek, tarihçinin işi değil
dir. Nasıl ki, trafik polisi kazayı bizzat 
ve çok net görmüş olsa bile, hadiyesi 
yargılayıp hakkında hüküm vermek 
trafik polisine değil, "hakim"e ait bir 
salahiyettir. Trafik polisinin yorumla
yıp tarafları mahkemeye götürmeye 
gerek kalmadan uzlaştırdığı haller de 
var elbette; o kadarını bırakalım tarih
çi de yapsın.. Ama tarih felsefesi ya
pabilmek için, hadiseleri çok geniş bir 
kültürel donanım ve yetki ile değer
lendirecek, tarihi genel prensipler çer
çevesi içinde anlayabilecek bir hakîm 
(hikmet sahibi) -bir tarih filozofu- ol
mak gerekir. Elbette sırf tarihçilik do
nanımı buna kifayet etmez. Velhasıl, 
bugünkü dünyamızda değişen şartlar 
sebebi ile, bir eğitim felsefesi, hukuk 
felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefe
si ve benzeri teorik çalışmalar, yeni 
bir tarih felsefesi ile ortaya konacak 
yeni bir dünya görüşüne ve yeni bir 
metafizik temele muhtaçtırlar. 

Tarihçinin vazifesi, tarihi 
malumatı olabildiğince 

tarafsız bir rapor şeklinde 
(sözgelişi bir trafik kazası 
haberini rapor eden trafik 

polisinin raporu gibi) 
dökümanterize etmekle 

sınırlıdır. Tarihi anlamak, 
yani, hadiselerin sebepleri ve 

neticeleri hakkında karar 
vermek, tarihçinin işi değildir. 

Büyük değişmeler çağında yaşa
yan Voltaire: "Tarih merak tatmini ya 
da hadiselerin kataloğunu yapmak 
için öğrenilmez; o bir ideal arayıştır" 
diyordu; ancak, Voltaire bile ahlaki 
ideal arayışı için tarihi usulün yeter-
sizliğni kabul ederdi. Esasen, Tarih 
Felsefesi tabirini de ilk defa Voltaire 
kullanmıştır. Netice olarak, çok hızlı 
değişen bir dünyada yaşıyoruz. Eski 
dünya görüşlerinin günümüzü izah et
mekte yetersiz kalması ve yeni bir 
dünya görüşüne/tarih felsefesine ihti
yaç hissedilmesi tabiidir. Değişen bir 
dünya yaşadığını görmek istemeyen 
insanlar ne geçmişin tarihi/kültürel 
mirasına sahip olabilir. "Bizim zaten 
bir tarih felsefemiz, en azından dünya 

görüşümüz var: işte, milliyetçiyiz, is
lamcıyız, solcuyuz veya liberaliz vs." 

şeklinde itiraz edeceklere gelince; işte 
onlar, çok hızlı değişen ve şimdiden 
çok değişmiş bir dünyada yaşadığımı
zın hala yeteri kadar farkına var
mamışlar demektir. Demek ki tarih 
felsefesi en çok ihtiyaç duyduğumuz 
bir meşgaledir. Elbette, böylesine 
devasa bir meselede bizim de 
nakiselerimiz ve kusurlarımız mah
fuzdur. Daha sistematik ve mütekamil 
kitaplar da yazmak isteriz: (Speak that 
I may see you) "Konuş ki nasıl bir in
san olduğunu görebileyim" derler; 
inşallah, Allah'ın takdir ettiği ölçüde, 
biz de konuşmaya devam edeceğiz, 
vesselam... 
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TÜRKİYE'Yİ 
KONUŞMAK 

Bizim memlekette tarih tetkikatı 
zayıftır. Büyük sentezler yapılmamış
tır. Bu tarihi aktaracak ana ve ara araç
lar yoktur. Mesela bu dediğim araçlar; 
Avrupa tarihinde tarihi tiyatrodur, tari
hi romandır. Mesela bir takım şairler 
tarihçidir; Schiller gibi Goethe gibi 
Pushkin gibi, Corneille gibi. Dolayı
sıyla tarih kitlelere böyle bir takım 
alimlerin sentezlerinden, monografile
rinden ve aynı zamanda bu tip yazarla
rın kaleminden geçer. Sonra tarihi film 
çeviren büyük rejisörleri vardır. İşte 
Passolini bunlardan biridir. Macar 
Szabo da böyle biridir. Mesela 
Eisenstein vardır, kendine göre Sovyet 
devrinde çarpıtılmış bir milliyetçi-
marksizm arası bir tarih görüşünü 
perdeye yansıtır, ama iyi rejisördür. 
Sonra Aleksei Tolstoy bu devirde 
böyle biridir. Bizlerin bu gibi araçları 
yoktur. Bu dallar bizde çok zayıftır. 
Dolayısıyla bir kere doğru dürüst tari
hi ressamımız yoktur. Bu çok önemli
dir. Bir Repin yoktur, bir Suriko yok
tur. Adam, tablosuna baktığında Rusya 
tarihinin bir safhasını hazmedeceğiniz, 
bütün çelişkisi ve bütün tutarlılığıyla-
tutarsızlığıyla görebileceğiniz bir 
ressamdır. Dolayısıyla bizim milleti
miz tarih bilmez. Çok iyi yetişmiş 
uzmanlar da bilmez. Mesela bir takım 
tabipler bilmez, bir takım mühendisler 
bilmez. 

Tarih hiçbir şekilde bu millete oku-
tulamamıştır. Benimsetilememiştir, 
sevdirilememiştir. Tarih bilmemekten 
dolayı bir kere tarih reddetme vardır. 
Bu çok barizdir. Bazı tarihçilerimiz di
yor ki mesela; 'Osmanlılar, Arapça 
kullanmış, Farsça kullanmış". Halbuki 
Osmanlının Arapça bileni, bugün bi
zim İngilizce bilenimiz kadardır. Bu
nun sıkıntısını çekmişlerdir. İşte diyor; 
'Dilimizi ihmal etmiş'. Ne edecek? 
Başka dil bildiği yok ki adamın. İşte 
diyor; 'Yobazlar çok hakimdi, bizi ge
ri bıraktırmış' diyor. Simdi bir yobaz 
var tabii. Yobazsız toplum olmaz ama, 
Osmanlı, yobazı kılıçla bir anda da 

Tarih 
kaldırmayı bilendir. Yani Üstüvani 
Mehmet Efendi taifesine Köprülü'nün 
yaptığı belli. Osmanlı idaresi bu konu
da kimseye papuç bırakmaz. 

Bunlar tabii hep yanlış şeyler. Bir 
takım adamlar burdan işin kolayına sa-

Tarih hiçbir 
şekilde bu millete 
okutulamamıştır. 

Benimsetilememiştir, 
sevdirilememiştir. Tarih 

bilmemekten dolayı bir kere 
tarih reddetme vardır. 

pıyorlar. Mesela şimdi ben fizik bilmi
yorum, yahut matematik bilmiyorum, 
mühendislik bilmiyorum. Rahat bir şe
kilde mühendisliğin dünyayı mahve
den bir disiplin olduğunu ileri sürebili
rim. Taraftar da toplarım, bütün bu 
çevre kirlenmeleri falan bütün bunla
rın eseridir derim. Otomobili bulduk
ları anda zaten mahvettiler dünyayı 
şeklinde görüşler de var yani, onu da 
söyleyeyim. Bunlar deli saçması da 
değildir. Bir tarafı da ciddidir bunların. 
Ama bir yere varamazsın bununla. 
'Mühendislik bu dünyayı mahvetmiş
tir, o zaman mühendisliği boşver, fa
lan" diyebilirim. Var bunu diyen deli
ler, yan akıllılar da var, akıllıya yakın 
adam da var. Ama bu doğru değil tam 
anlamıyla. Bunun gibi birşeydir bu. 
Veya daha aşın insanlar da var, 'Hiçbir 
tabibe lüzum yok, Allah bilir, kocakarı 
ilacı veya dua yeterlidir" derler. Bura
da gülüp geçtiğimiz şey, maalesef bi
zimki gibi bir toplumda tarih bilinme
yen, insanlann tarih düşünmeye alış
madığı, tarihi analiz yapmaya alışma
dığı bir toplumda ciddi neticeler doğu
yor. 

Bazıları, 'Osmanlı'yı reddederim' 
diyor. Zannediyor ki adam, pasta keser 
gibi bir tarih yapabilir. Mümkün değil, 
böyle bir şey olabilir mi? Bir kere 
Cumhuriyeti kuranlar Osmanlı Paşala-

bilmemekten 
n. Osmanlı erkan-ı harbiyesi, Cumhu
riyeti kuranlar bunlar. Demek ki bu 
redd-i miras sosyal düşünceye, sosyal 
realiteye uymayan bir görüş. Öyle 
adam 1ar var. Hatta ihbar ediyor, 'Fa
lanca reformları Osmanlı'ya bağladı' 
diyor. Bizde modernlik, inkılapçılık ve 
yeni dünya düşüncesi Osmanlı 
devrinde ortaya çıktı. Ben ne diye eski 
harf okumak lazım diyorum. Bugünkü 
adamların öncesini orda bulurum. 
1928'den önceki yazanlar arasında 
sosyalist var, komünist var, bugünkü 
anlamda faşistler var, liberaller hepsi 
orada. Daha mesela Cavit Bey'in ki
tapları çevrildi mi yeni harflere? Çok 
muazzam üç ciltlik iktisa
t denemesi vardır. Bu kitap eski harf
lerledir, onun çıkardığı dergi vardır. 
Bugün bunları iktisatçıların içinde 
Tevfik Çavdar Bey kullanıyor. Tarihi 
tanımama, bugün sorundur. Dolayısıy
la bilgisizlikten ileri gelen bir itme var. 
Bilgisizliği meşrulaştırma. 

İkincisi de tabii Osmanlı tarihinin 
belirli yorumundan rahatsız olan kitle
ler var. Bu bir etnik grup olabilir, bir 
mezhep grubunda olanlar var. Mesela 
Osmanlılığı bir Sünnilik olarak görü
yorlar. Osmanlı Sünnilik demek değil
dir. 

Yanlış, tamamiyle yanlış. Osmanlı 
mezhep yorumuyla kurulmuş bir dev
let teşkilatı falan değildir. Bugünün 
Humeyni İran'ı gibi mesela Caferi 
Mezhebi ve içtihatları üzerinde kuru
lan bir devlet değildir. Bir de böyle 
yanlış düşünce ile tarih itmeler var. 
Bunların hepsi şüphesiz ki tutarsız 
şeylerdir. Kültürlü bir toplum böyle 
kurulamaz. Osmanlılığı reddediyor
sun, dert o değil, Batı'yı istiyoruz. Ba-
tı'yı da getiremiyoruz. 

Türkiye bugün, sağlam Latince ve 
Yunanca filolojisi olmayan bir memle
kettir. Bu memlekette kimse Latince 
ve Yunanca'nın kayda değer uzmanı 
değildir. Bir iki arkadaşımız hariç. Bu
rada bir Latin Yunan uzmanı yoktur. 
Bu memleketin tarihi bir dönemidir 
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dolayı reddetme 

/t. 

değil mi° Bu yüzden batı kültürüne 
inememişdir. Hristiyanhk bilmeyiz. 
Bizde hiçbir şekilde Hristiyan uzmanı 
yoktur. Ne gerici denenlerde, ne ilerici 
denen arkadaşlar arasında iyi bir Hris
tiyanhk uzmanımız yoktur. Biz, batılı
lık ve batı tarihini falan da bilmiyoruz. 
Yunancasız, Latincesiz, Fransızca, 
İngilizce; aydınların değil liman 
hamalı ve otel resepsiyonislerinin • 
Fransızcasıdır, İngilizcesidir 

Genel olarak, Türk Milleti'nin ma
alesef tarih bilgisinden uzak, tarih şu
uruna sahip olamayan bir kavim olma
sına sebep olmuştur ki, her iki kanatta 
solda, sağda maalesef insanlar tarihle 
değil, kendilerine göre yeniden yazıl
mış, yeniden inşa edilmiş bir tarihle 
düşünmeyi tercih ederler ve gerçek an
lamda bir tarih bilgisinin getirebilece
ği bir üslûp da yoktur. Tarihi 
yazanların tarih bilmediği 
metinlerinden ve tercümelerinden 
anlaşılır. Birkaç kişi bunun dışındadır. 

Fakat adam diyor ki; 'Ben onu da 
okumam'. Böyle uzmanlar var. Sanat 
tarihçisi falan. Tarihle uğraşan biri 
eski harflar için; "Ben onu okumam, 
lüzum yok" diyemez. Hukukçu bunu 
diyor, sosyolog bunu diyor. 

1928'den evvel senin gibi düşü
nenler yazıyor o harflerle. O arkaik bir 
devir değil. Ondan evvel de Türkiye 
batılılaşmaya başladı. Avrupa düşün
cesiyle temasa gelmiş, felsefesiyle, 
sosyolojisiyle temasa gelmiş ve senin 
problemlerini şöyle veya böyle ele 
alan insanlar var. Binaenaleyh, sen 
orada diyemezsin ki ber onu okumam. 
Öğreneceksin, zaten o senin gibi 
tanımak zorundasın. 

Şimdi şöyle bir olay var. Cumhuri
yet devri arşivlerimizi çok az müesse
se düzenliyor. Mesela bir Merkez Ban
kası. İftihar edilecek bir kurumlar bu. 
Siz Merkez Bankası'nı eski para de-
ğiştirTTcri ycT^veya^Ulus'taki şubeleri 
olarak tanırsız. Ama o çok esaslı bir 
teşkilattır. Oranın arşivlerine batılılar 
hayrandır. Ben onu"^on^îToîayîa~5ıh^ 

yorum. Oranın arşivi mükemmel. Bu
nun gibi arşivini düzenleyen bazı ku
rumlar var. Bunlardan bir tanesi asker
ler. Gizli olması gereken arşiv açık. 
Neyi açacak kadar da biliyorlar. Ama 
İçişleri Bakanlığınki böyle değil. Dı-
şişlerinki katiyyen değil. Bu çok feci 
bir olay. Bunlar arşiv kuramıyor ve ar
şivi bir lüks falan zannediyorlar. Zan
nediyorlar ki arşiv sadece tarihçilere 
lazımdır. Önce kendilerine lazımdır. 
Bu da var, onun için maalesef çağdaş 
tarih bizde onun için yazılamaz. Çün
kü arşiv denen bir olay yok. 

Gazete koleksiyonlarımız bile 
mikrofilmlere ve disketlere alınıp, 
çağdaş teknolojiden istifade edecek bir 
şekilde düzenlenmemiştir. Bugün Tür
kiye'deki basın arşivimiz sadece İstan
bul ve Ankara'da değil, İzmir'de de 
olması lazımdır. Bursa, Konya ve 
Trabzon'da olması gerekir. Burada 
hangi çağdaş tarihçilikten bahsedebi-

Genel olarak, Türk 
Milleti'nin maalesef tarih 

bilgisinden uzak, tarih 
şuuruna sahip olamayan 
bir kavim olmasına sebep 

olmuştur ki, her iki kanatta 
solda, sağda maalesef 
insanlar tarihle değil, 

kendilerine göre yeniden 
yazılmış, yeniden inşa 

edilmiş bir tarihle 
düşünmeyi tercih ederler ve 

gerçek anlamda bir tarih 
bilgisinin getirebileceği bir 

üslûp da yoktur. Tarihi 
yazanların tarih bilmediği 

metinlerinden ve 
tercümelerinden anlaşılır. 

Prof. Dr. 
İlber ORTAYLI || 

Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Öğretim Üyesi 

lirsiniz? Bu dedikodudan ibaret bir 
çağdaş tarihçiliktir. 

Türkiye'de çağdaş tarihçilik dedi
ğimiz bunlar;, insanlar, yaşadıkları, 
düşündükleri ve kendi yorumladıkları 
tarihi ifade edecek bir profesör ararlar. 
Alkışlamak için, onun için alim demek 
düşündüğünü söyleyen demektir. Bu 
azgelişmişliği ifade eder. 

Türkiye hiçbir zaman dünyayı ta
nınmaz. Dünyanın coğrafyasını, dün
yanın iktisadi yapısını bilen bir zihni
yet olmadığı gibi, dünya tarihçiliği de 
yoktur. Yani Alman, Rusya'yı bilir 
Arabistan'ı bilir, Türkistan'ı bilir, 
Çin'i bilir de; sen Avrupa'yı bilmez
sin. Hatta daha evvel bilme durumun
da olduğun yerleri bile unutmuşsun-
dur. Buna İran ve Arap dünyası örnek
tir. Türkiye'de gerçek anlamda bir İra-
nistik ve Arabistik yoktur. Olan 
geleneğe de sahip çıkamadık yıkıldı. 
Bunlar önemli hususlardır. 

Yeni bir yüzyıl dedin. Miladi ola
rak yeni giriyoruz. 21. yüzyı-
1 20. asırdan esaslı olarak ne gibi fark
ları olabilir? Mesela İslâm dünyası 
hicrî 15. asra girdi. Müslüman Ülke
ler çok önemli bir değişim geçirecek
tir. İlerde birisi böyle Müslüman takvi
mine göre tarih yazacak olursa, hicri 
15. asrı çok büyük değişikliklerin 
meydana geldiği bir asır olarak göre
cektir. Yani Müslüman Ülkeler, yeni 
kavgalara, yeni problemlere, yeni çö
zümlere yöneliyor olacaklardır. Yeni 
kadrolar, yeni zihniyetler ortaya çık
mış olacak. O çok; önemli . Onun için 
zannediyorum gelecek daha enteresan 
olacaktır. Herkes gelecek konusunda 
ümitli olmak zorunda. 
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TÜRKİYE'Yİ 
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w Avru 
Sayın Ercüment Kuran hocamız, 

soruşturmamıza sözlü katılmayı tercih 
ettiler. Kurumumuza kadar bizzat gelerek 
sorularımıza cevap vermek nezaketinde 
bulunan muhterem hocamıza gösterdiği 
ilgi ve tevazu için teşekkür ve 
saygılarımıza sunarız. 

HAK-İS: Türkiye'de her kesim için 
diyelim, tarihe saplanıp kalmalar var. Ta
rihte biz şöyleydik, tarihte bir böyleydik, 
öyle bir algılama sözkonusu, bir de bu sol 
kesim tarafından savunulan, tarihin redde
dilmesi olayı sözkonusu oluyor. Bir de Av
rupai determinist görüş var; tarih bugünü 
ve yarını belirleyen kaçınılmaz bir faktör
dür şeklinde bir algılama var. Bunun ya
nında bir de hakikati arama ilmi olarak 
önümüze çıkıyor. Bunların çerçevesinde 
ülkemizin tarih anlayışı nasıl bir yerde du
ruyor. 

KURAN: Bakın milliyetçiler -ki bun
ların en uçdakileri ülkücülerdir- Türk tari
hinin hamaset vasfı üzerinde duruyorlar. 
Taa Cindeki Uygur Türklerinden, Hunlar-
dan hatta İskitlerden hepsini Türk kabul 
edip, hamasi bir yaklaşım içerisindeler. 

İslamcılar, İslam öncesi Türk tarihini 
reddediyorlar. İnkar etmiyorlar, ama ehem
miyet vermiyorlar. İslam devrindeki Türk
lerin yaptıkları İslam'a hizmetlerini ortaya 
çıkarıyorlar. Bunların dışında da bir grup -
rahmetli Yahya Kemal ve Nurettin Topçu -
Türklüğü 1071 Malazgirt Savaşı ile başla
tıyorlar. Anadolu Türk İslam devletinden 
bahsediyorlar. 

Bir de bunun dışında solcular var. Sol
cular da marksist çerçeve içerisinde Os
manlı Türk tarihini bir feodal devlet olarak 
görüyorlar. Cumhuriyet devrinde Osmanlı
yı inkar eden bir tarihi çağdaş olarak görü
yorlar. 

Bu kısmen doğrudur. Türkiye Cumhu
riyeti, Mustafa Kemalin deyimi ile Milli 
Mücadele -bakın ben buna Kurtuluş Sava
şı demiyorum. Kimden kurtulduk, onlara 
göre Padişahtan ve halifeden kurtulduk. 
Osmanlı'dan kurtulduk şeklinde kabuledi-
yorlar. Öyle birşey yoktur. Saltanat kaldı

rılmıştır. Hilafet ilga edilmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti kurulmuştur. Laik bir Türkiye 
Cumhuriyetidir. Atatürkçülüğün yaklaşımı 
budur. 

Marksistler, Türk solcuları bu prensibi 
kabul edip, Türkiye Cumhuriyeti ile başla
yan bir tarihten bahsediyorlar. Bir olgudan 
bahsediyorlar. Tarihin determinizmini ka
bul ediyorlar. Bugün 1991 'de komünizmin 
Sovyetlerde yıkılışından sonra, arkasından 
peyk devletlerinin yıkılışından sonra, de
terminizm de büyük darbe yemiştir. Şimdi 
Türkiye'de Marksizmi ve Maoizmi müda-
fa eden bir bir dergi kaldı. 

Determinizm anlayışı ile Türkiye'de 
Cumhuriyet ile birlikte yeni bir safha açıl
mıştır, eski safha feodalizmdir. Türkiye 
Cumhuriyeti emperyalizme karşı koymuş
tur ve Atatürk Türk Milliyetçisi olmaktan 
uzaklaştırılmakta, unutturulmakta ve insan 
sevgisi ve haklarına dayanan hümanist ol
duğu belirtilmektedir. Prof. Dr. Mina Ur-
gan'ın kitabı hakkında Milliyet Gazete
si'nde Metin Toker, şöyle birşey yazdı. Ki
tabı methediyor ve 'Bu hanım diyor, ken
disini komünist zannetti, ama o komünist 
değildir diyor. Metin Toker - İnönü'nün 
damadı- 'Bu kendini komünist zanneden 
ama aslında hümanisttir' diyor. Yani yu
muşatıp, onun avukatlığını yapıyor. Deter
minist görüş, Marksizmin tarih görüşüdür. 
Bunun yanlış olduğu ilmen ispat edilmiştir. 
Çünkü Marks'a göre komünist ihtilal -pro-
leterya ihtilali- burjuva hakimiyetinin geli
şerek, iktisat ve teknoloji bakımından en 
ileri sanayileşmiş ülkelerde patlak vere
cekti ve işçiler,-proleterya- burjuvaziyi de
virip, evvela komünizmi, sonra da sınıfsız 
topluma dahil edeceklerdi. Ama böyle ol
madı. Sanayileşmesini tamamlamamış 
olan, Rusya'da Lenin ile ve arkadan Stalin 
ile patlak verdi. 

Çünkü Avrupa kapitalist burjuvazisi, 
işçilerin sendikalar dolayısıyla komünizme 
gitmesini önlemek için onlara tavizler ver
di, haklarını tanıdı. Ve böylece, batıda, Av
rupa'da, Amerika'da Almanya'da, İngilte
re'de, Fransa'da İsveç'te işçiler, kapitalist 

rejimi devirip, kendi tabanını kurabilirler
di. Niye kurmadılar ? Her birinin altlarında 
arabalar var, çocuklarını okutuyorlar, grev
lerle maaşlarını, haklarını alabiliyorlar. Or
da olmadı. Geri kalmış Rusya'da oldu. Or
da bir kere komünizm büyük bir darbe ye
di. Bugün determinist bir görüşle komü
nizme gideceği kesin değildir. Ben tarihçi 
olarak dünyanın nereye gideceğini bile
mem, Türkiye'nin -vatanımın- dahi nereye 
gittiğini bilemiyorum. Çünkü tarihte o ka
dar çok unsurlar vardır ki, tarihe şekil ve
ren faktörlerin hangisinin ağır basacağını 
kestirmek mümkün değildir. Ama siyaset 
bilginlerinin bazı teorileri var ki doğru gö
rünüyor. Mesela, 'Tarihin Sonu' adlı kita
bında Fukuyama diyor ki; 'Komünizm yı
kılmıştır, liberal ekonomi hakim olmuştur. 
İdeolojiler kapanıp, Dünya'ya liberalizm 
hakim olmuştur. Tek güç kalmıştır; Ameri
ka. Globalleşme gündemdedir. Bunun yan
lış olduğunu meydana gelen hadiseler gös
termiştir. 

Ama Huntington'un teorisi, medeni
yetler çatışması bana göre daha doğru gö
rünüyor. Huntington der ki; ideolojiler -fa
şizm, komünizm ve kapitalizm- bitti, ama 
medeniyetlerin savaşı vardır. 

Bugüne kadar 8 medeniyet vardır. 
1- Batı, 2- İslam, 3-Slav Medeniyeti 

(Rus). 4- Konfiçyus. 5-Japon 6- Hint, 7-
Latin Amerikan , 8- Zenci Afrika Medeni
yeti. 

Bu medeniyetlerde de esas dindir. Ba
tı Avrupa Medeniyeti Katolik, Protestan 
Hıristiyanlık. İslam Medeniyeti, Hindu 
Medeniyeti, Brahmanizm. Japon Medeni
yeti, Çin, Konfiçyus. Afrika Medeniyeti de 
Aninizm dedikleri dinlerdir. 

Daha 1930'larda bunu meşhur tarihçi 
Toynbee ortaya koymuştur. Toynbee'ye 
göre Dünya tarihinde 22 medeniyet vardır. 
İnsanlara harekete geçiren güç dindir. 
Marks'a göre maddedir, sınıf mücadelesi
dir, ekonomidir, altyapıdır. Buna karşılık 
Toynbee'nin terorisinde güç Hristiyanlık-
tır, Müslümanlıktır, Brahmanizm vb. din
lerdir. Bu teoriyi bugünkü şartlara uydura
rak Huntington söylüyor. 
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Prof. Dr. 
Ercüment KURANjj 

bizden iyi b 
Bugün genel savaşlar olmuyor, mevzii 

harpler oluyor. Bosna'da Müslümanlık -
Hristiyanlık çatışması oluyor. Kosava'da, 
Afganistan'da bildiğiniz gibi İslamlık ve 
Hristiyanlık çatışıyor. 

Dünya tarihinde Türkiye'nin nereye 
gittiğini değerlendirmek mümkün değil, 
ama bugünü değerlendirmek mümkün. 

Bugünkü Türkiye benim görüşüme gö
re bir bunalım içerisindedir. Sebebi de kav
ram kargaşasıdır. Dünyanın ileri, gelişmiş 
memleketlerinde demokrasiden ne anlaşmı
yorsa, biz onu anlamıyoruz. İnsan hakla
rından onların anladığını biz anlamıyoruz. 
Laikliği onlar başka türlü tarif ediyor, biz 
başka türlü tarif ediyor veyahut uyguluyo
ruz. Kapitalizmi aynı şekilde, liberalizm 
aynı şekilde. Bütün bunlar karışmıştır. Mil
liyetçilik anlayışı bizim anlayışımızla baş
ka, Müslüman ülkelerin anlayışında farklı
dır. 

HAK-İS: Bu dinler savaşının olacağı 
konusunda bir kabulünüz var. Şimdi acaba 
bu dinler savaşında bir de diyalog diye 
önümüze birşey çıkıyor. Clinton'un da bu 
yönde bir politikası var. Dinlerarası diya
log diye birşeyin başlangıçı içerisindeyiz. 
Bu konuda ne düşünüyorsunuz.? Başarılı 
olacaklar mı? 

KURAN: Bu biraz da Amerikan em
peryalizminin savunmasıdır. Çünkü bugün 
dünyada bir küreselleşme var. Bu global
leşmede artık devletler, sanayi patronlarına 
hakim değil, büyük sanayi kuruluşları, hol
dingler sınır ötesi birşey. Bu milletlerarası 
şirketler de kendi aralarında birleşiyorlar. 
Dünyanın nereye gittiğini bilecek hiçbir 
babayiğit yoktur. Ama globalleşme deyin
ce Türkiye bunun sancılarını çekiyor. 

Büyük holdingler, globalleşmede mik-
ronasyonalizmi getiriyor. Büyük devletler 
bundan fazla zarar görmüyor. Mesela 
Amerika'da zencilerin direnişi var. Fakat 
Amerika bu zenci direnişini kıracak güçte
dir. İngiltere, İRA meselesini hallediyor. 
İspanya'da ETA Bask bölgesinde halledili
yor. Fakat Türkiye Güneydoğu meselesini 
halletmekte güçlük çekiyor. Çünkü büyük 
holdingler böyle istiyor. İpler Clinton'da 

değil, büyük sermaye gruplarında Ford fir
malarında, Shell veya British Petrol gibi 
kuruluşlarda. Shell biliyorsunuz Hollanda 
ve İngiliz şirketidir. Amerika'da büyük 
petrol şirketleri var. 

Büyük büyük şirketler, sömürecekleri, 
hakimiyeti altına alacakları ülkelerdeki kü
çük milliyetçilikleri (mikronasyonalizmi) 
kışkırtıyorlar. Bügün Türk-Kürt ayrımını 
kullananlar yarın da Alevi-Sünni ayrımını 
kullanacaklar. 

Devlet adamlarımız, bugün Türk İsla-
miyeti diye Alevilerin ayinlerine katılıyor
lar. Hacıbektaş'a Cumhurbaşkanımız, Baş
bakanımız, Bakanlarımız gidiyorlar. Ama 

Kemalizm ideoloji değildir. 
Bir kısmı doktrin derler. 
Pragmatik ve eklektiktir. 
Yani 1920'lerde 30'larda 
Türkiye'nin kalkınması 

için gereken, kendi 
okumalarından kendi 

çevresindeki fikir ve ilim 
adamlarından edindiği 
intibalarla oluşmuş bir 

siyasi yaklaşımdır 
Atatürkçülük. 

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak'ın Milliyet 
Gazetesi'nde bundan 10-15 gün önce çıkan 
şaheser yazısında diyor ki; 'Bu memleketin 
% 80'i sünnidir. Sünnilerin hiçbir tarikatı
nın ayinlerine gitmiyorsunuz. Ama Ce-
mevlerinin açılışlarına gidiyorsunuz. Sün
niler bunlardan alınıyor. 

HAK-İS: Tarihsel bakışımızda da kaos 
ve kargaşa var diyorsunuz? 

KURAN: Kargaşa var ve mikronasyo-
nalizmdir. Türkiye'de birşey daha var. Fı
rat ve Dicle Nehirleri çok önemli. 

Bakın Türkiye Amerikalıların baskısı 
ile İsrail ile barıştırdılar. Arap-Müslüman 
dünyasına karşı. Şimdi Ermenistan ile bizi 
barıştırmaya çalışıyorlar. Olan bitenlerin 
farkında mısınız? Bu baskı Amerika'dan 

geliyor ve bunun arkasında da büyük tröst
ler var. Holdingler var, dünya çapında. 

Türkiye'de olan bitenleri ve oynanan
ları görüyorum. Kürt ve Alevileri kışkırtı
yorlar. 37 insanın ölümüne sebep olan Si
vas hadiselerine objektif ve tarafsız bir 
gözle yaklaşmıyoruz. Aleviler de Müslü-
mandır. Ehl-i Beyt sevgisi ile farklılaşmış
lardır. Ama "Ben dinsizim, öldüğüm za
man cenaze töreni yapılmasın" diyen ada
mı Sivas'a davet edip -törenler her sene şe
hir dışında bir yerde yapılırken- şehir için
de yapıp da 37 kişinin ölümüne sebep ve
ren hadisede kışkırtma var mıdır? Yok mu
dur? Ancak mahkeme önce "Vardır" diyor, 
sonra temyizde bu karar bozuluyor, şimdi 
"Yoktur" diye karar alınıyor. Benim mantı
ğım burada bir yanlış olduğunu söylüyor. 
Çünkü dinsiz bir adam -ben müslüman de
ğilim diyen adam - İstanbul'da öldü, niha
yet dini merasim yapılmadan toprağa gö
müldü. Bu ölenler gerçekten Alevi midir? 
Benim tanıtığım Alevilerden beş vakit na
mazlarını kılanlar vardır. Bunları sosyal bi
limcilerimiz, siyaset bilimcilerimiz, ilahi
yatçılarımız, din tarihçilerimizin çok açık 
olarak ortaya koyması lazımdır. Ama bun
lar yapılmıyor. 

HAK-İS: Her ideoloji bir gelecek kur
ma ideali kadar bir geçmiş yaratma kaygu-
su da taşır demişiz. Devletlerin olduğu gibi 
ideolojilerin de resmi bir tarihi vardır. Top
lumların bir gelecek kurma kurgusu i'ıe bir 
tarih yaratma kaygusunun oluşturduğu çer
çeve nedir diyoruz. Bizde nasıl olmuştur. 
Bir gerilim kaynağı olmuştur diyebilir mi
yiz? 

KURAN: Şimdi dediğiniz gibndeolo-
jilerin evvela tarifini iyi yapmak lazımdır. 
İdeoloji; bir dünya görüşünün bir doktrinin 
yukardan aşağıya olarak tarihin ve günün 
meselelerinin izahı ve geleceğe yönelik bir 
istikamete sevkeden şekillerdir. Yani ilmi 

OCAK'99 1 9 HAK-İS 



TÜRKİYE'Yİ 
i KONUŞMAK 

bir temeli yoktur. Varsa da sahte ilimdir. 
İdeolojiler bir dünya görüşüdür, toplumla
ra istikamet verir, temellerinde ya manevi 
değerler vardır ya maddi değerler vardır. 

Türkiye'de de temelde Atatürkçülük 
denen bir hareket vardır. Bunu bazıları ide
oloji olarak görüyorlar. Kemalizm ideoloji 
değildir. Bir kısmı doktrin derler. Pragma-
tik ve eklektiktir. Yani 1920'lerde 30'larda 
Türkiye'nin kalkınması için gereken, kendi 
okumalarından kendi çevresindeki fikir ve 
ilim adamlarından edindiği intibalarla 
oluşmuş bir siyasi yaklaşımdır Atatürkçü
lük. Mesela 6 ok, 1931'lere kadar 3 ok idi. 
Yani Milliyetçilik, Laiklik ve Halkçılıktı. 
1930'lardaki dünya ekonomik bunalımına 
karşı Devletçiliği aldı. Evvela 5 Yıllık 
planlamayı aldı. Atatürk planı Rusya'dan 
aldı, ama -dehası da buradan geliyor- uz
manları Amerika'dan getirtti. Yani, eklek
tiktir ve pragmatiktir. 

İzmir İktisat Kongresi 'nde liberal eko
nomi benimsendi. Fakat Türkiye'de yerli 
sermaye olmadığından -çok az olduğun
dan- yeterli kalkınma yapılmadı. Atatürk o 
zaman kalkınmayı devletçilikte buldu. Bu 
devletçilik sermayeyi yıkmak değil, bir 
yerde sermaye birikimini sağlamak içindi. 
Daha sonra Sümerbank ve Etibank kurul
du. Fakat orada yetişenler daha sonraki 
özel sanayinin müdürleri, yöneticileri ol
dular. 

Onun için Atatürkçülüğü bir ideoloji 
olarak görmemek lazımdır. Üçüncü Halk 
Partisi kurultayında kabul edilen 6 okun dı
şında Atatürk'ün en önemli bir ilkesi 
"Akılcılıktır". Atatürk, "Hayatta en hakiki 
mörşit ilimdir" diyor. Bu Batıdaki Aguste 
Comte'un kurduğu pozitivizmdir. Biz bunu 
uyguli^dık. Çünkü pozitivizme göre herşey 
ilimdir, fıldır. Akıl her şeyi elde edecektir. 
Hatta dinin bile yerine alacaktır. Çünkü sır 
bırakmayacaktır. 

Avrupa'da Durkheim sosyolojisi yani 
pozitivîst sosyoloji -ilim herşeyi elde ede-
cekir- Akıl manevi bir sır bırakmayacaktır. 
Akılcılık ta dine cfe£il ilme inanmaktır. Bu 
fikirler serpilirken, ev vela Newton Fiziği 
iflas etti. Çünkü mikro t. 'ikte atomun par
çalanacağı ispat edilince Newton fiziğinin 

geçerli olmadığı, bunun yerine ihtimali he
sabın geçerli olduğu, yani elektronun yeri
ni biliyorsanız hızını bilemezsiniz, hızını 
biliyorsanız yerini bilemezsiniz. Daha son
ra 1910 yılında Einstein izafiyet teorisini 
ortaya koyarak, mal.ro fizikte de bunun ge
çerli olmadığını ilmi verilerle gördü. Işık 
saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor. 

ggj 

Fezada bir yıldızdan bize ışık gelirken za
man geçiyor. Ama ondan dlaha yakın bir 
yıldız sönmüştür. Onun ışığı bize daha er
ken geldiği için sönmüş yıldız sanki uzak
taki büyük yıldızdan daha önce gibi gel
mektedir. Zaman teorisi ortaya çıkıyor. 

Artık bilimsel olarak ispat edilmiştir 
ki; herşey madde değildir. Madde herşeyi 
sebep ve neticeye bağlamıyor. Dinler sade
ce akıl değil, sevgi ile de vardır. Pozitiviz
me göre dinler insanları aldatır, hurafedir, 
geçerliliği kalmayacaktır. Halbuki Weber, 
bu esnada kitap yazıyor, diyor ki, "Avru
pa'da, Almanya'da Anglo Sakson dünya
sında, Katolik dünyasına nazaran ilmi, tek
nolojiyi, sanayiyi ileri götüren Protestan 
mezhebimin kazandırdığı dinamizmdir". 

Türkiye'ye Weber'i tanıtan rahmetli 
Sabri Ülgener'dir. Weber Türkiye'ye 
1950'lerden sonra tanıtılıyor. Türkiye'de 
bu meselelerle izah ederseniz, Türkiye'nin 
yaşadığı geri kalmışlığı -bilhassa Mende
res'ten sonra- herşeyin sanayi kalkınması 
ile halledileceği düşünülmüş. 

Şüphesiz sanayi de büyük hamleler ka-
tedilmiştir. Fakat Türkiye, sosyal bilimleri 
ihmal etti. Tarihimizi ihmal etti. Erol Gün
gör'den sonra büyük sosyolog yetişemedi. 

Avrupalılar, Almanlar, Amerikalılar bi

zim tarihimizi, kültürümüzü, dilimizi biz
den iyi biliyorlar. En akıllı gençlerimiz 
mühendis oluyor, doktor oluyor para geti
ren bir meslek sahibi olmak için. Herşey 
para değildir ki. Değer yargıları yıkıldı. 
Türk Tarihini doğru bilen yok. 

Türkiye'nin en gözde tarihçileri bugün 
tarih bölümü mezunları değildir. Şerif 
Mardin siyaset bilimcisidir, Mümtez Tür-
köne sosyal bilimcidir. Mehmet Genç ikti
sat mezunudur. Bu bilim adamları Türki
ye'de fazla bilinmez, ama dünya çapında 
bilim adamlarıdır. Veyahutta İlber Ortaylı 
siyaset bilimcidir. Bunun sebepleri vardır, 
o da ayrı bir konudur. 

Şimdi tarih mezunları sadece tarih 
okur, ancak yakın zaman tarihçileri, tarihin 
yanında sosyoloji ve ekonomi okumak zo
rundadırlar. Bizim klasik üniversiteleri
mizde bunlar okutulmuyor. Ama siyaset ve 
iktisat fakültelerinde daha geniş ufuk veri
liyor. 

Türkiye Batıdaki, Dünyadaki gelişme
leri 30 yıl geriden takip ediyor. Bu hem po
zitif bilimlerde hem de sosyal bilimlerde 
aynıdır. Arada handikap dedikleri boşluk 
kalıyor. Türkiye meselelerini bilmiyor, Gü
neydoğu meselesini bilmiyor. Ama Hollan-
da'lı van Bruinessen, Türkiye'deki bu me
selelerin uzmanlarından bu konuyu çok da
ha iyi biliyor. 

HAK-İS: 3. binli yıllara girerken Tür
kiye gelecek kurgusunu geçmişle yani ta
rihle nasıl ilişkilendirmeli ki, yeniden daha 
güçlü bir kavrayışla kendini keşfedebilsin. 
Kendine tarihten daha sağlam bir gelecek 
oluştursun? 

KURAN: Efendim, evvela bir resmi 
tarih görüşü var. Bu görüşe göre padişahlar 
haindir. Din toplumun gerilemesine sebep 
olmuştur. Türkiye'yi ilim kurtarır. Hayatta 
en hakiki mürşit ilimdir. Evet gündelik ha
yatımızda, sanayi kurulmasının temelinde 
ilim vardır. Ama bu kafi değil. Fen bilimle
rinin son derece önemi vardır. Çünkü bü
tün dünya bu bilimlerle ilerlemiş, uzaya 
gitmiştir. Bunda hiç şüphe yok, fakat Batı 
toplumunda bunun dışında değerler vardır. 
Bunların herbirinin kendi kültürleri vardır 
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ama, müşterek değerleri vardır. Ameri
ka'da da geçerli, İsveç'te de geçerli değer
ler vardır. Bunun dışında Uzak Doğu'da, 
İsrail'de geçerli değerler vardır. 3.5-4 mil
yon Yahudi, 200 milyonluk Müslüman kit
lesini her harpte yeniyor. Gerçek bu değil 
midir? Büyük bir devlet adamı Arafat sa
yesinde Filistinli'ler mücadele ediyorlar. 
Her gün şehit veriyorlar. Beğenin veya be
ğenmeyin ama gerçekler bunlardır. İsrail, 
arkasına Amerika ve Avrupa devletlerini 
almış, direniyor, pazarlık ediyor Filistin 
devleti kurdurmamak için. 

Şimdi, bunun dışında, resmi görüşe 
göre Cumhuriyet Türk Milleti'ni padişah
tan kurtarmıştır. Cumhuriyet en iyi rejim
dir. Türkiye Atatürk ilkelerine sadık kaldı
ğı müddetçe kurtulabilir. Laiklik de tama
men bir inanç işidir, fakat ibadetlerde sınır
lama getirilebilir. Laiklik, Yahudilik'te ve 
Hristiyanlık'ta mümkündür. Çünki, İsra
il'de hala Tevrat'ı kendi görüşlerine göre 
izah eden ve Tevrat'ın yorumunu kendile
rine göre yapıp, muhafazakar olan bir kitle 
vardır. Başlarında limon kabuğu gibi tak
keleri olan, sakal bırakan Hahamlar, siyah 
elbise giyerler. Cumartesi günleri seyahat 
etmezler, ateş yakmazlar. Hahamın kesme
diği eti yemezler. Yahudiliğe gidip intisap 
edemezsiniz, babadan gelir. Evlenme dola
yısıyla girerseniz, bir daha da çıkamazsı
nız. Ama aynı zamanda liberal düşünceli 
Yahudiler de vardır. İsrail'i onlar kurdu. 
Onlar demokratik rejim içinde yaşıyorlar. 
Netanyahu, aşırı dini kesimlerin oylarıyla 
geldi, ama şimdi tavizler veriyor. Yahudi
lik, zamanla laikleştirilmiştir. İbrani dili 
2000 senedir saklı kalmış ve ihya edilmiş
tir. 

Hristiyanlıkta Hz. İsa zamanından kal
mış hiçbir belge yoktur. İlk resmi belge 
Hz. İsa'nın doğumundan yirmi küsur sene 
sonra, 50 yıllarında Josephus adında bir ro
malı tarihçi ilk defa Hristiyanlıktan bahse
diyor. Hristiyanların 4 büyük incili vardır. 
Bunlardan biri diğerlerinden farklıdır. Hz. 
İsa'nın hayatı hakkındaki bilgiler, üç İndi
de az-çok uyuşuyor, ama birisinde farklı
dır. Hz. İsa'nın şu sözü yer alıyor, "Se-
zar'ın hakkı Sezar'a, Allah'ın hakkı Al

lah'a". Laiklik işte burada. Katolikler bunu 
hala savunmaktadır. Bir erkek bir kadınla 
evlenince bir daha boşanamaz. Çünkü ruh
lar birleşmiştir. Boşanmak mümkün değil
dir. Papalar hükümdarların boşanmasına 
izin verebilir. Nitekim VIII. Henry karısın
dan boşanıp başka bir kadınla evlenmek is
temiş. Papa karşı çıkanca Anglikan kilisesi 
doğmuştur. Ama sokaktaki katolik adam, 
hala eşinden boşanamaz. 

Bunlar şuralarda tartışılır. Ondan sonra 
da karara bağlanır. Dünyada bir milyardan 
fazla müslüman vardır. Bunların herbirini 
meseleleri vardır. Türkiye'nin de meselele
ri vardır. Bizden başka anayasalarında laik 
olan başka bir devlet yoktur. Aslında dün
yada 183 ülkede anayasalarında laiklik 
olan 3 devlet vardır. Bunlar; Fransa, Türki
ye ve Belçika imiş. 

Bizlere "en iyi rejim cumhuriyettir" 
şeklinde okutuluyordu. Peki ben size sora
cağım, İngiltere, Belçika, Hollanda, İsveç, 
Norveç, Danimarka, İspanya, cumhuriyet 
midir? Acaba, onlar mı daha çok liberal, 
laik, biz mi daha çok liberaliz. İngiltere'de 
kraliçe Anglikan kilisesinin başıdır. Ama 
Anglikan Kilisesi'nin başı fiilen Canter-
burg başpiskoposudur. Bizde Cumhurbaş
kanı Türk ordusunun başıdır. Ama kuman
danlığı Genel Kurmay Başkanı yapar. Tür
kiye'nin sloganlardan kurtulması lazımdır. 

Atatürk'ün demokrasiye taraftar oldu
ğuna dair ben size benim kitabımdan akta
rayım. Amerikan arşivinde bulup yayınla
dığım bilgilerden şu kısmı okuyayım: "Bu 
gerçeği isbatlamak için, onun 9 Kasım 
1930 günü Çankaya köşkünde A.B.D. Ti
caret Bakan Yardımcısı Dr. Julius Klein ile 
yaptığı görüşmede söylediği sözleri açıkla
mak yeterlidir. Atatürk demiştir ki: Türk 
milleti tabiatı itibariyle demokrattır. Ame
rikan halkı henüz varlığının şuuruna vardı
ğı sıralarda bile demokrasi prensiplerini 
tutmuş, demokrasiyi yüceltmiştir. Ellerin
de bu hazine ile Amerikalılar, saygı değer 

bir halk ola.rak insanlık camiasına katılmış
lar ve büyük bir milli birlik kurmuşlardır. 
Esasında deiBCkrat olan Türkler, işte bu 
bakımdan demokrasinin en canlı örneği ol
duklarını islbat etnuş bulunan Amerikalalar 
derin ve kısvvetli biz sevgi duymaktadır
lar." Bunu Atatürk'ün nezdinde ilk büyü
kelçi olarak gönderilen /oseph C. Grew'in 
günlüğünden aidini. 

Şimdi böyle bir sözü ne Mussollini, ne 
Hitler ne de Stalin sö vlememiştir, ama Ata
türk söylemiştir. Atatürk'ü böyle tanımak 
lazımdır. Atatürk seçiimler yapıyordu. Par-
lemento kapanmamıştır. Atatürk, Türk 
Milleti'ni demokrasiye götürmek istiyor
du. 

Biraz derine inelim, Osmanlı Devleti 
Söğüt civarında bir çoban aşiretinden, Ka
vı Türk aşiretinden dqfdu. Selçuklu Devle
ti yıkılınca fetret devri olmuştur. Dağılan 
beylikler arasında asıl Selçukluların varisi 
Karaman Oğullan idi. Germiyanoğulları 
da kuvvetli bir beylikti. Ama en küçükleri, 
coğrafi durum gereği, .Bizansa karşı uç 
beyliği olarak Osmanlılar. Rum tekfurları
na karşı savaştılar. Bursa' yi alıp payitaht 
yaptılar. Sonra Çanakkale'den 1354'de 
Rumeli'ye geçtiler. Edirne 'yi alıp, orayı 
payitaht yaptılar. Evvela Rmneli'yi fethet
tiler, sonra Anadolu'yu bîri eş tirdiler. Bunu 
yaparken de tüm Horasan'dan, İslâm ülke
lerinden gaziler geldiler. Osmanlı bayrağı 
altında savaştılar. 

İlk beyler, son derece kabiliyetli insan
lardı. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1 Murat 
Hüdavendigar, Yıldırım Beyazıt, L Meh
met, II. Murat, Fatih Sultan Mehmet. Bun
lar İdris Bitlisı'nin dediği gibi Heşt Behişt 
(sekiz cennet-sekiz padişah) tılar. Bunu ta
rihin içinde izah etmek mümkün değil, bu 
Allah'ın hikmetidir. 

Fatih İstanbul'u fethetti biliyorsunuz. 
Daha önce Araplar iki kez gelmişlerdi. 
Eyüp El -Ensari istanbul'da defnedilmiştir. 
Onlara değil, Türklere nasip oldu. Kanuni 
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zamanında devlet, üç kıtaya yayıldı. 
1529'da Viyana'ya kadar gittik. Cezayir'i 
beylerbeylik yaptık. İki kez Fas'a girdik. 
Habeşistan içlerine kadar ilerledik. Asmara 
bizim Habeşistan vilayetinin merkezi oldu. 
Tebriz'e girdik. Kafkasların yarısını Os
manlı Devleti'ne kattık. Bizim topçuları
mız, teknik adamlarımız taa Sumatra'ya 
bugün Endonezya'daki Açe'ye kadar gi
dip, orada Müslüman sultanına yardım etti. 
Bugün Amerika'nın yaptığını, o zaman biz 
yapmışız. 

Her sahada yüksektik, ordu böyleyken, 
İslam'da da yüksektik. Kemalpaşazade, 
Ebusuud Efendi büyük alimlerimiz. Mimar 
Sinan büyük mimarımız. Baki, Fuzuli bü
yük şairlerimiz. Adaletimiz, askeri
miz, kendimizce sanayimiz. Herşe-
yimiz mevcuttu. 

Sonra ne oldu? Bizim dışımız
daki sebeplerle; Amerika kıtasının 
keşfi, Hindistan'a kestirme yolların 
keşfiyle Osmanlı Devleti gerileme
ye başladı. 1570 yılında Kıbrıs sefe
rini yaptık. 13 ayda Kıbrıs'ı fethet
tik. Ama bir asır sonra Girit Ada-
sı'nın fethi 25 sene sürdü. Ve sonra 
1683'de ikinci kere bir hamle yaptık 
Viyana'ya gittik. Ama okun yayın 
germesi gibidir. Gerilmiş, ok Viya
na'ya kadar gitti. Askerin beslenme
si ve lojistik desteğin azalması, 200 
bin kişilik ordunun beslenmesi gibi 
levazım işlerini aşamadık. Sadrazam Mer-
zifonlu Kara Mustafa Paşa geri döndü. 
Ama artık Avrupa'da Avusturyalılara hem 
Lehlilere ve hem de Ruslara karşı savaşır
sak yeniliyoruz. Osmanlı Devleti, 1699'da 
Karlofça Anlaşması ile ilk defa toprak kay
betmiştir. 

Devlet adamları devleti kurtarmak için 
batının silahını alarak bu silahı yine batıya 
karşı kullanmak istemiştir. Askeri alanda 
ilk yenileşme Nevşehirli Damat İbrahim 
Paşa zamanında olmuştur. 

Fransız asilzadesi Comte de Bonneval, 
Osmanlı Devleti'ne sığınarak, Müslüman 
oldu ve Humbaracı Ahmet Paşa adıyla Av
rupa tarzında bize top yapıyor. 

Askeri ıslahatla devlet kurtulamadı. 
Ancak ıslahatlar da devam etti. 1727'da 

matbaayı da aldık. Fikirlerin yayılması açı
sından matbaanın önemi büyüktür. 1768 
yılında tekrar Rusya ile harbe girdik. Hem 
denizde ve hem de karada yenildik. 
1774'de Küçük Kaynarca Anlaşmasını 
yaptık. İlk defa olarak Kırım Müslümanla
rının -Tatarların- bağımsızlığını tanıdık. 
Kırım'ın elden çıkması Türk aydınları üze
rinde daha büyük bir tesir yaptı. Çünkü ar
tık müslüman topraklan kaybediyoruz. Os
manlı Devleti'nin temelinde İslam var. Pa
dişah aynı zamanda halifedir. 

Sadece askeri ıslahat kafi değil. O za
man ne yapmak lazımdır? Avrupa'dan 
Fransız, İngiliz ve İsveçli subaylar geldi. 
Mühendishane-i Bahr-i Hümayunu kur

duk. Deniz subayı yetiştirdik. 1793'de Mü
hendishane-i Berri-i Hümayun'u kurduk. 
Topçu subayları yetiştirdik. Artık İslami 
ilimler kafi değil. Batı'da gelişen modern 
ilim ve teknolojiyi alıyoruz. Balistik ilmini 
alıyoruz. Pusulanın kullanılma tekniklerini 
alıyoruz. III. Selim zamanında Yeniçerile
rin yanısıra Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu. 
Ordularımız artık Avrupa tarzında talim 
yapıyordu. 

İlk defa Avrupa'ya daimi elçiler gön
dermeye başladık. Paris'e, Londra'ya, Ber
lin'e, Viyana'ya elçiler gönderdik. Vaka-i 
Hayriye denilen olayla Yeniçeriler kaldırıl
dı. Yeniçeriler Ulema ile de işbirliği yapa
rak şeriatı kurmak istiyorlar. Ancak iste
dikleri bu sistem daha çok kendilerine fay
dalı olacak sistemdi. Yeniçeri ocağı kaldırı

lınca Ulema da geri planda kaldı. II. Mah
mut zamanında Bakanlık teşkilatlan kurul
du. Mekteb-i Harbiye-i Şahane açıldı. Pi
yade, süvari subaylarını da Avrupa tarzın
da yetiştirdik. 

Mustafa Reşit Paşa, Gülhane Hattı Hü
mayun'u ilan etti. Bu hareketle batı huku
kunu şeriatın yerine almaya başladık. Ceza 
Kanununu Fransa'dan aldık. Ama büyük 
bir alim geldi. Cevdet Paşa Arazi Kanu
nu 'nu şeriat prensiplerine dayanılarak çağ-
daşlaştırdı. Daha sonra 1869'daMecelle'yi 
yaptı. Mecelle ilk defa İslam prensiplerin
den ve Hanefi hukukundan şaşmayan bir 
eserdi. Artık fetvalarla fıkıh kurallan değil, 
müstakil kanun maddeleri yapıldı. Cevdet 

Paşa, hem İslam'ı ve hem de Batı'yı 
bilen büyük bir zeka idi. Ancak o za
manın Şeyhülislam'ı Mecelle'ye karşı 
çıktı. 

Abdulhamit zamanında -büyük bir 
padişah- çok zeki, hem müslüman 
hem halife. Panislamizm Batı emper
yalizmine karşı kullanıyor. Ancak 
amacı Panislamimiz değil, Osmanlı 
Devleti 'ni kurtarmaktır. İttihatçılar ge
lip Abdulhamid'i deviriyorlar. Abdul-
hamit'in 33 sene tuttuğu devleti, iyi 
niyetli askerler 10 senede yıkıyorlar. 

Mustafa Kemal dahi bir asker ve 
devlet adamı. O enkazdan elimizde 
kalan Anadolu'yu kurtarıyor. Cumhu
riyeti kuruyor, inkılapları gerçekleşti

riyor. Ne var ki günümüzde laiklik doğru 
anlaşılmıyor. 

Müslüman orucunu tutar, namazını kı
lar, hacca gider, zekatı verir. Ancak laiklik
te dinsizin de hakkı vardır. Dinsiz, İs
lam'ın şartlarına uymayabilir, ancak İs
lam'a küfredemez. Ramazan'da oruç tut
maz, ama aleni olarak oruç tutanların ya
nında sigara da tüttüremez. Bu adama ter
biyesiz denir. Müslüman bir hanım kızımız 
başörtüsünü örtüyorsa ona siz başını aç di
yemezsiniz. 

Tarihimizi iyi bileceğiz, dinimizi de iyi 
bileceğiz. Bu işi uzmanlanna yaptıracağız. 
Çağdaş olmak mümkündür. Ben hem İslam 
ve hem de Batı dünyasını gezdim. Müslü
manlık Türkiye'dedir. Taharet bizdedir, in
sana saygı bizdedir. 

Her sahada yüksektik, ordu 
böyleyken, İslam'da da yüksektik. 
Kemalpaşazade, Ebusuud Efendi 
büyük alimlerimiz. Mimar Sinan 
büyük mimarımız. Baki, Fuzuli 
büyük şairlerimiz. Adaletimiz, 

askerimiz, kendimizce sanayimiz. 
Herşeyimiz mevcuttu. 
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Tarih Şahi 
Tarihe nasıl bakarsak bakalım, so

nunda tarih bir şahitliktir. Şahitliklerle 
yazılır. Yeniden tecrübe etmek, labora-
tuvar ortamında denemek, yeniden ele 
almak mümkün değildir. Tarihin konu
su olan hadiseler artık kesinlikle yeni
den üret ilemezler. Ancak, şu da bir ger
çektir ki, Fenelon'un temennisi 'iyi ta
rihçinin lıiç bir döneme ve hiç
bir iilkeye mensup olmaması' 
düşüncesi mümkün olmamak
tadır. Leon F. Halkın, bu te
menniyi hiçbir zaman ger
çekleşmesi mümkün ol
mayışı ve akıldışı bir te
menni olarak nitelendirir, 
ki, gerçekten de tarihin yaşa
mın dışında renksiz, duygusuz 
gerçekleşmesi mümkün 
olmamaktadır. Geçmiş, 
herkese farklı farklı gö
zükmektedir. Bütün dün
yanın aşağı yukarı zaman 
zaman tartıştığı, tarih fel
sefecilerinin, münekkid-
lerinin kafa yorduğu tari
hin mazi mi miras mı ol
duğu tartışmalarında 
inanmıyorum ki hiç bir 
tarihçi zamanından ve 
ülkesinden tam anlamıy
la bağımsız olabilsin. So
nuçta en tarafsız tarihçi 
bile izlenimlerini vere
cektir. Kendi algıladığını 
ortaya koyacaktır. Dola
yısıyla öyle algılıyorsa öyle yazacaktır, 
kayıt düşecektir. Bütün bunları söyler
ken de tarihçinin olayları vukubulduğu 
gibi anlatması, sübjektif katmalardan 
uzak durması gerektiğini de bilmem ki 
hatırlatmaya gerek var mıdır? 

Mamafih, ideolojik bakış açılarının 
getirdiği bir yığın sübjektif unsurlar 
bazen tarihi yalancı şahitliğe zorlama 
boyutuna kadar varmıştır. Ne var ki, 
bazı şeyler ne kadar zorlanırsa zorlan
sın, neticede şahitliklerin yapılabilmesi 
için ortaya konulan birtakım objektif 

verilerden hareketle eninde sonunda bu 
zorlamalar ortaya çıkarılır da.. Tarihi 
yazanlardan ziyade yazdıranların bas
kılarından kaynaklanan tarihi gerçe
ğinden uzaklaştırıcı yorumlamalar bi
zim tarihimizin sadece bu dönemine 
özgü değildir. Rahmetli Dündar Ta-
şer'in 'Tarihimizi açıp bakın, hainlerle 
doludur. Gelen gideni hep hain ilan 

etmiştir' sözünü her zaman 
ibretle hatırlarım. As
lında, 'resmi tarih' ile 
gayrı resmi tarih' çe

lişkileri 'tarihsel kesit
te hakim olanların' 

meşruiyetlerini bir ön
ceki dönem ile mukayese 

yoluyla pekiştirme, tari
he de arzuladıkla
rı gibi bir kayıt 
düşülmesini te
min gayretlerin
den kaynaklanır. 
Mümtaz'er Tür-
köne'nin yıllar 
önce kendisiyle 
yapılan bir röpor
tajda hatırladı
ğım çok güzel bir 
teşbihi vardır. Ta
rihsel süreklilik 
içerisinde Cum
huriyetle birlikte 
bir kopuş mu ol-

'Resmi tarih' ile 'gayrı 
resmi tarih' çelişkileri 
'tarihsel kesitte hakim 

olanların' meşruiyetlerini 
bir önceki dönem ile 

mukayese yoluyla 
pekiştirme, tarihe de 

arzuladıkları gibi bir kayıt 
düşülmesini temin 

gayretlerinden kaynaklanır. 
duğu sorusuna, 

Türköne 'Cumhuriyet her yanı kapla
yan bir yangından bir şeyleri kurtardı. 
Büyük bir bedel ödedi. Kurtardıklarını 
kaybetmemek için değişme işini daha 
ciddiye aldı. Aşırıya kaçtı. Ancak, sü
reklilik çok çarpıcı bir şekilde mevcut' 
diyordu. Bu görüşlere katılmamam 
mümkün değil, ama bir ilave ile, tarih
sel sürece şahitlik yapanların biraz da 
aşırı gayretkeşlikleri veya zamanlarına 
aşırı mensubiyetleri insanlara okuduk
larında yapay gelen bir tarih sergeleye-
bilmektedir. Cumhuriyetin kurulduğu 

günlerin şartlarını gözden uzak tutarak 
Cumhuriyetin önderlerinin tavırlarını, 
tutumlarını, kararlarını eleştirmek pek 
insafla bağdaşır bir hareket tarzı olmaz 
ama, eleştirilerin bütün yollarını tıka
mak da yine doğru bir tavır değildir. 
Örneğin, Ali Kemal Milli Mücade-
le'nin en büyük muhaliflerinden birisi
dir, zaman zaman insaf sınırlarını aşan 
eleştiriler etmiş, Milli Mücadele günle
rinde Mustafa Kemal Paşa başta olmak 
üzere bütün kahraman zevata cephe al
mıştır. Dr. Rıza Nur, Cumhuriyetin ku
ruluşuna kadar Milli Mücadele'nin 
içinde olmuş, Moskova ve Lozan Ant
laşmalarının ikinci murahhaslıklarını 
yapmış, sonuçta o da Cumhuriyetin ön
derleri ile kavgalı olmuş, muhalefete 
geçerek insafla bağdaşmaz eleştirleri 
yöneltmiştir... Bugün bir çoğunuz 
Cumhuriyetin önderlerinin büyük er
demleri, ileri görüşlülükleri ve nitele
melerle hatırlayacağımız bir çok olay 
bu iki isim tarafından alabildiğine eleş
tirilmiştir. Ancak, mukayese kabul et
mez anlayış, bu iki ismin ve benzerleri
nin getirdiği eleştirilerle birlikte varo
lanı sergilemek yerine örnek olsun diye 
zikrettiğimiz bu iki anlayışı ve daha 
başkalarını da menetmiş, bir tek kendi
si konuşmuştur. Halbuki, bıraksa bu ki
şiler de konuşsa, bu şahitliklere de izin 
verilse insanlarımızı sağduyu ile, işkil-
lenmeksizin, yapacağı bir mukayese 
sonucu belki de 'resmi tarih' anlayışın
dan daha da ötede bir noktada tarihine 
sahip çıkacak, tarihi ile barışık olacak
tır. Tarihin bir propaganda malzemesi 
gibi verilmesi övgülerimizin veya söv-
gülerimizin malzemesi haline getiril
mesi tarihi anlamamızın önündeki en 
büyük engeldir. 
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Görüşme: Ünal Özdem "Kamplaşma, tarihi farkh 
HAK-IŞ: Hocam, tarihi nasıl algı

lıyoruz? Saplanıp kaldığımız bir mazi 
mi? Reddettiğimiz bir miras mı? Bu
günü ve yarını belirleyen kaçınılmaz 
bir faktör mü? Veyahut bütün bunlarla 
birlikte ya da tek başına, bir hakikati 
arama disiplini mi? Bu sorular çerçe
vesinde ülkemizdeki tarih anlayışı na
sıl bir yerde duruyor? 

KILIÇBAY: Tarih sizin de dediği
niz gibi bütün bu açılardan değerlen
dirilen birşeydir. Hem bir ibadetgahtır 
heryeşin iyi olduğu, hem de her şeyin 
kötü olduğu ikircikli bir alandır. 

Bunun böyle okunuyor olmasının 
temel bir sebebi var. "Neden bu kadar 
birbirlerine zıt tarih görüşleri arasında 
çatışma oluyor?" sorusunun cevabı şu; 
Tarih iyi bilinmiyor. Tarihin iyi bilin
mesinin imkanı da yoktur. Çünkü geç
mişteki bütün olayları ihata etmemiz, 
kapsamamız, kavramamız ve bunları 
sistematize etmemizin olanağı yok. 

Bir kere neyin tarihsel, neyin tarih
sel olmadığı konusunda tarihçiler ara
sında anlaşma yok. Mesela Hatice Ha-
nım'ın fasulye pişirmesi tarihsel bir 
olay mıdır? Değil midir? Tarihi yücel
tenler açışından baktığınız zaman bu 
son derece minik bir olaydır. Tarihin 
yüce kapısından içeriye giremez. Ama 
bir iktisat tarihçileri açısından Hatice 
Hanım'ın fasulye pişirmesi önemlidir. 
Çünkü bu olay fasulye talebini etkiler, 
talebin etkilenmesi de arzı etkiler, ar
kasından bir sürü başka oluşuma yol 
açar. 

Tarihte önemli ve sürükleyici fak
törün ne olduğunu seçme konusunda 
iş başlıyor. Tarihi kahramanlar mı ya
par? Tarihi halk mı yapar? Tarih sınıf
lar savaşı mıdır? Tarih milletler savaşı 
mıdır? gibi bir sürü soru sormak 
mümkün. Ve bu sorulan insanlar, ter
cih yaparlarken, tercihleri bilimsel de
ğildir. Yani sınıflar savaşı dediği za

man, veya milletler savaşı dediği za
man, hiçbir zaman bilimsel tahkikle 
hareket etme yok. 

Millet, tarihin sürekli vakıaların
dan bir tanesi değildir. Tarihin bir dö
neminde ortaya çıkmıştır. Onun için 
tarihi milletler faktörü olarak ele ala
mazsınız. Sınıflar; bu günkü sınıflarla 
geçmişteki sınıflar aynı değildir. Sı
nıflar savaşı olarak aldığınız zaman o 
da içinden çıkılmaz birşeydir. 

O zaman "tarihe nasıl yaklaşma
lı?" sorusu çok önem kazanıyor. Tari
he bir kere birşey kanıtlamak için yak
laşmamak, anlamak için yaklaşmalı
yız. Ama şimdiye kadar tarihçilerin 
hemen hemen tamamı -birkaç tane is
tisna tabii her zaman var- tarihi anla
mak için değil, anlatmak için yaklaştı. 
Ülkemizde de tarihle olan problemle
rimizin temelinde bugünkü sorunların 
bir tanesini kanıtlamak için bir tarihe 
yaklaşıyoruz. Tarihe yaklaştığımız za
man da tarihi doğru dürüst okuyamı-
yoruz. Doğrusu okumamız son derece 
sınırlı oluyor. 

Geçmişte olan herşey kayıtlara ak
tarılmamış, kayıtlara aktarılmış olsa 
bile o kayıtlar doğru değil, maksatlı. 

HAK-IŞ: Yani, kayıtlara alınan ta
rihte resmi ideoloji unsuru mu etkin 
sizce? 

KILIÇBAY: Tabi, bugün nasıl bir 
resmi bir ideoloji varsa, geçmişte de 
resmi ideolojiler vardı. Mesela Os
manlı Tarihine yaklaştığınız zaman, 
Osmanlı belgelerinde Osmanlı resmi 
ideolojisinin buraya yansımamış ol
ması mümkün değildir. Belgeler aslın
da olandan çok, olması isteneni göste
ren şeylerdir. Bu sadece Osmanlı Tari
hinde değil, Çin tarihinde ve Avrupa 
tarihinde de böyledir. 

Demek ki bir kere objektif yaklaş
mak son derece zor bir alan sözkonu-

su, bünün ötesinde bizim kanıtlama 
ihtiyacı ile yaklaşmamızla biz tarihi 
yeniden inşa ediyoruz. Olduğu haliyle 
ortaya çıkartamıyoruz, inşa ediyoruz. 
Tarih zaten bir inşa faaliyetidir. Çünkü 
eskideki birşeyleri alıp bu tarafa geti
riyorsunuz. Tarih kutsal bir alan değil, 
her zaman tartışılabilir. Her tarih yeni
den yazılabilir. O nedenle tarihin bir-
şeyi kanıtlama gibi bir fonksiyonu 
yok. 

Türkiye'deki bugünkü bölünmüş
lüğün veyahut da farklı ideolojiler 
içinde kamplara ayrılmış olmanın kö
keninde tarih marih yok, bu kamplara 
bölünmüşlük tarihi farklı farklı oku
mamıza neden oluyor. Sonuçta ortaya 
iki tane cephe çıkıyor; Geçmişi oldu
ğu gibi redd-i miras edenler, ve tarihi 
bir tapınak haline getirenler. Ama o iki 
tarih de yanlış. Tarihle barışmak la
zım. Tarihi olabildiğince dürüst oku
mak lazım. Objektif demiyorum, dü
rüst okumak lazımdır. Hatalarıyla, se
vaplarıyla mümkün olduğu kadar orta
ya çıkartmak lazım. Ve buna tapınma
mak lazım. "Atalarımız ne kadar yü
ceydi." Veyahutta "Osmanlı Padişah
ları ne kadar kötüydü." Veyahutta 
"Osmanlılar ne kadar yanlış iş yap
mışlardı" biçiminde bir tarih okuma
nın hiçbir anlamı yok. Neyse o, ne çı
kıyorsa o. 

HAK-IŞ: Acaba bu kamplaşmalar 
; bir kesime karşı diğerinin savunma
ya geçmesi, kılıçlarını kuşanması ola
rak gelişmiyor mu? Yani resmi ideolo
jinin savunduğu bir teze karşı olanlar 
hemen bir antitez oluşturup, savunma
ya geçmiyor mu? 

KILIÇBAY: Şimdi aslında resmi 
ideoloji var. Ama resmi ideoloji Türki
ye'de bir tane değil. Her fikir cemaati
nin her ideolojik cemaatin bir resmi 
görüşü var. Devletin bir resmi görüşü 
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var. Ama Türk-İslam Sentezi gibi bir 
başka görüş var. Zaman zaman devle
tin resmi görüşü haline getirilmeye ça
lışılan bir resmi görüş var. Başka res
mi görüşler de vardır. Problem resmi 
görüşlerin olmasında. Devletin bir ba
kışı var. O da değişiyor. İktidara ege
men olan güçlerin değişmesiyle bu 
görüş de değişiyor. Veyahutta iktidarı 
elinde bulunduran gücün kendi içinde
ki ideolojik kaymalar yüzünden onda 
değişmeler oluyor, ama çok resmi gö
rüşlerden bakmaktan kaynaklanan bir 
sıkıntı var. Niye resmi görüşle bakıyo
ruz da tarihi olduğu gibi, ne olduysa, 
ne meydana geldiyse onu almamız la
zımdır. "Padişahlar haindir" demek ne 
kadar saçma ise, "Padişah Cenneti 
Mekandı, dünyanın en büyük adamıy
dı" demek de o kadar saçma. Şimdi 36 
tane padişahımız var. Bu padişahların 
hiçbirine benzemez. Bunları aynı şe
kilde kategorize etmenin bir anlamı 
yok. 

Ben size basit bir örnek vereyim. 
Eğer İstanbul'un fethinden önceki beş 
yıl süreyle Anadolu ve Rumeli toprak
larında büyük bir kıtlık olsaydı Fatih 
İstanbul'u alamazdı. 300 bin kişilik 
bir orduyu İstanbul'un önüne yığa-
mazdı. Demek ki, bir neticeye doğal 
şartların yanında bir sürü faktörün et
kisi vardır. 

Eğer Avrupa küçük küçük ülkeler
den meydana gelmiş olmasaydı, İstan
bul kuşatıldığı zaman karşısında 400 
bin kişilik bir ordu olsaydı, Fatih gene 
İstanbul'u alamazdı. Bunlar Fatih'in 
başarı ve başarısızlığını tartışma anla
mına gelmiyor. Fatih'in niteliklerini 
ve kaabiliyetlerini tartışma anlamına 
da gelmiyor. Ama İstanbul'u alan ada
mın, sadece onun kaabiliyetiyle ger
çekleştirilmiş bir faaliyetin miman ol
madığını vurgulamak istiyorum bura
da. Milyonlarca faktör var. Bu faktör
lerin kesişmesi noktasında İstanbul 

alınmıştır. İstanbul defalarca kuşatıldı. 
Yıldırım Beyazıt, Fatih'den daha mı 
kötü bir padişahdı, veyahut II. Murat 
daha mı kötü bir padişahtı da mı onun 
için alamadı da Fatih fethetti. Koşullar 
o sırada öyle geldiği için aldı. Bütün 
bu işleri organize etmek büyük bir ba
şarıdır, ancak kişisel bir olay değildir. 
Bütün Osmanlı Devleti'nin olanakla
rının orada seferber edilmiş olması vs. 

İkinci mesele; İstanbul'un alınma
sı tarihsel açıdan ne anlama geliyor? 
Bir de onu değerlendirmek lazım. İs
tanbul'un alınması söylendiği kadar 
önemli bir olay mıdır? Yoksa basit bir 
hadise midir? Çünkü dört bir tarafın
dan kuşatılmış, artık nüfusu 50-60 bi
ne inmiş, adacık halinde kalmış bir şe-
hiri alsanız ne olur, almasanız ne olur. 
O bir müddet sonra kendiliğinden dü
şecektir. Zaten kuşatılmıştır. Şimdi 
buna böyle bakılmıyor. Aradan bunca 
zaman geçmiş olmasına rağmen, bir 
fetih ideolojisi oluşturulmaya çalışılı
yor. Kutlama törenlerinde komik ko
mik şeyler yapılıyor. Yok, gemiler ka
radan geçiriliyor. Şimdi gemilerin ka
radan geçirilmesinde de bir vurgu ge
rekiyor. Gemiyi karadan geçirmek as
lında bir başarının değil, başarısızlığın 
sonucudur. Neden, o paletin ağzındaki 
demiri kesip içeriye girememişler. 
Resmi idelojimiz, bir başarısızlığı ba-
şarıymış gibi gösteriyor. Halbuki Haç
lılar, İstanbul'u 1204'de kuşattıkları 
zaman, o demiri kırdılar ve içeri girdi
ler. Yani, 1204 -1453, aşağı yukarı 
arada ikiyüzelli sene var. İkiyüzelli se
ne önce kırılmış bir demiri, bizimkiler 
kıramadılar. Ondan sonra Bayrampaşa 
sırtlarından karadan gemiyi geçirdiler. 
Bunu da büyük bir başarı olarak gös
teriyorlar. Bu yanlış, başarı olmayan 
şeyi, başarı olarak göstermenin hiçbir 
manası yok. Başarı varsa, vurgulanır 
tamam. Ama "Benim atalarım ne yap
tıysa iyi ve doğru yaptı" gibi böyle bir 

Mehmet Ali KILIÇBAY|| 

G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Görevlisi 

temel noktadan hareket ederek tarihi 
okursanız, o zaman şöyle bir durum 
çıkar; 'Biz o kadar kaabiliyetsiz insan
larız ki, 21. yüzyılda yaşayan Türkler 
olarak, atalarımızın tırnağı bile olamı
yoruz. Biz dangalağız, aptalız. Atala
rımız çok büyüktü, biz küçük insanla
rız, onun sonucunda da bir aşağılık 
kompleksi geliştiriyoruz. Ondan dola
yı başımıza ne gelirse müstahakız gibi 
bir sonuç çıkartmamız lazım. Ama bu 
doğru değil ki. Onlar kendi çağlarını 
yaşamışlar, biz de kendi çağımızı ya
şıyoruz. 

Bu tip ideolojileri geliştirenlerin 
şu soruyu cevaplandırmaları lazım; 
'Ne. oldu da biz bu kadar büyük millet 
idik de bu kadar küçük millet haline 
geldik?' Bakın bundan ne çıkar; hiç is
tenmeyen sonuçlar çıkar. Çünkü Os
manlı Ordusu içerisinde Hristiyanlar 
vardı. "Demek ki Hristiyanlar gidince 
biz başarısız oluyoruz. Demek ki biz 
Müslümanlar birşeyi beceremiyoruz" 
sonucu da çıkabilir. Yani bu cins ide
olojiler oluştururken dikkatli olmak 
lazımdır. 

1402 Ankara Savaşı sırasında Yıl
dırım Beyazıt'ı terketmeyenler sadece 
ve sadece Suplardır. Diğerlerinin hep
si, terkedip, Timur'un tarafına geç
miştir. Böyle tarih yazılmaz. Yani, 
dinler, ırklar ve milletler açısandan ta
rih yazılmaz. Tarih, olanlar açısından 
ne olduysa açılır. 

Hak-Iş: Hocam, biraz da Türkiye 
Cumhuriyet'ne gelebilir miyiz? Cum
huriyetin özellikleri ve yakın dönemi 
açabilir misiniz? 
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Kılıçbay: Tamam, Osmanlı çok 
uluslu, çok etnisiteli, çok dinli bir im
paratorluktu. Onun bir başka yapılan
ma tarzı vardır. Cumhuriyet ise ulus 
devlettir. Ulus nedir? Farklı dillerden, 
dinlerden gelen insanların, aynı ulus -
ama ulus etnik bir bağlılık değildir. 

Hak-lş: Gibi hissetmek midir? 

Kılıçbay: Hayır, gibi hissetmek de 
değil. Aynı toprağa bağlılık. Yani ulus 
devlette belirleyici neden etnik köken 
değildir. Topraktır. Aynı vatana, aynı 
ülkeye bağlılıktır, aynı bayrağa bağlı
lıktır. 

Hak-İş: Misak-i Milli kavramı 
bundan mı kaynaklanıyor? 

Kılıçbay: Misak-ı Milli o. Yani 
hangi kökenden gelirsek gelelim in
sanlar hangi etnik unsurlardan olurlar
sa olsunlar, hangi dine mensup olur
larsa olsunlar, ulus açısından bu 
önemli değildir. Modern uluslara ba
kınız. Amerikan ulusuna bakın, dün
yanın yetmişikibuçuk halkı oradadır. 
Fransa'ya bakın, keza öyle. Farklı din
lerden insanlar da olabilir, dinsizler de 
olabilir. Bunların hiçbiri önemli değil. 
Önemli olan bütün bu insanların aynı 
ülke üzerinde bir arada yaşamaları ve 
vatandaş statüsünü kazanmış olmaları 
lazımdır. Yasalar karşısında eşitlik. 
Fırsat eşitliği gibi birbirleri arasında 
doğumdan gelen bir hiyerarşi olmayan 
bir topluluktur. Bir cumhuriyetin yurt
taşları. Bu oldu muydu işte o zaman 
ulus devleti olursun. Bu imparatorluk
ta, çok farklı din ve etnik unsurlar ara
sında çok farklı bir hiyerarşi var. Daha 
iyisi, daha kötüsü, daha itibarlı veya 
itibarsızı var. Yani imparatorluk, in
sanlar arasında eşitlik ortaya koymu
yor. Bir millet-i hakime meydana geti
riyor. Bir millet-i hakime var. Bu in
sanlık tarihi açısından çok ileri bir 

aşamayı temsil etmiyor. Halbuki ulus 
devlet daha ileri bir aşamayı temsil 
ediyor. Çünkü insanlar arasında en 
azından teorik düzeyde bir eşitlik var. 
Bu teorik düzeydeki eşitlik hayata 
geçmeyebilir. Hayatta bu eşitlik olma
yabilir ama, o da çeşitli siyasi müca
dele ile kazanmanın zemini oluşmuş 
demektir. 

Tarihe bakarken bütün bunları de
ğerlendirmek gerekiyor. Tarihi harika 
bir alan olarak düşünürken, kimin için 
sorusunu sormak lazımdır. Evet, bazı
ları harika yaşamış, ama bazıları da 
dökülmüş. Mesela Roma'ya çok iyi 
dönem olarak bakarsanız, kimin açı
sından bakıyorsunuz? Toprak sahiple
ri açısından mı, köleler açısından mı? 
Osmanlı tarihine kimin açısından ba
kıyorsunuz? Seyfıye ve ilmiye açısan-
dan bakarsanız çok iyi, reaya açısın
dan bakarsanız çok kötü. Reaya başka 
sınıflara geçemez. Ölünceye kadar 
böyle yaşar, öldükten sonra çocukları 
da aynı statüye tabi tutuluyorlar. Re
aya toprağın kölesidir. Toprağı işle
mekle sorumludur. 

Tarihi harika bir alan 

olarak düşünürken, 

kimiıı için sorusunu 

sormak lazımdır. Evet, 

bazıları harika 

yaşamış, ama bazıları 

da dökülmüş. 

Hak-İş: Hocam üçüncü bin yıla 
girerken, çok farklı tarih anlayışları
nın uyumlu bir mozaiğini mi oluştur
malıyız, yoksa ortalama bir tarih yo
rumu mu yapmamız lazım ki bugünü 

iyi yorumlanıalıyız, geleceği daha iyi 
kurmalıyız. 

Kılıçbay: Mozaik yapmak müm
kün değil, çünkü bu tarihler birbirle
riyle uyuşmuyor. A tarihi ile B tarihi 
arasında uyum sağlayacak bir nokta 
yoktur. Yapılacak yegane şey şu; tari
hi bir tapınma veya red alanı olmaktan 
çıkararak, mümkün olduğu kadar ob-
jektiviteye sevketmek lazımdır. Tarih
çilerin buldukları şeyi, siyasilerin süz
gecinden geçirmeyip, olduğu gibi ka
bul etmeliyiz. Yani biz şimdi Osmanlı 
Talihini okurken, nasıl okursak oku
yalım, hep bir galibiyetler tarihi olarak 
okuyoruz. Hep galibiyetlerimizi yaza
rız. Mağlubiyetlerimizi hep es geçeriz. 
Osmanlı İmparatorluğu, gittiğinden 
daha hızlı geri dönmüştür. Bu konuda 
hiç sesimizi çıkartmıyoruz. Şimdi bu 
iyidir-kötüdür. O ayrı bir şeydir. Kö
tüyse de kötüyü söyleyelim, iyiyi de 
söylemeyelim. Bunu yapmıyoruz. Ta
rihin yeniden yazılması lazımdır. Bü
tün Osmanlı tarihini, bütün Türkiye 
tarihini yeni baştan yazılması lazım
dır. Olabildiğince objektif bir şekilde 
tarih yeniden yazılması lazımdır. Tarih 
yeniden yazılınca birçok insanın siniri 
bozulacaktır. Bunun yanında kutsalla-
ştırdığımız bir takım şeylerin de yıkıl
dığını göreceğiz. Ayağımızın altından 
zeminlerin kaydığını göreceeğiz, ama 
olsun. 

Tarihi gerçeğe en yakın haliyle in
şa edemediğimiz sürece biz bugünkü 
çalışmalarımızın zeminini ortadan 
kaldırabileceğiz. Aslında bir sürü ça
tışmalarımızın zemini aslında tarihe 
dayalıdır. Yani tarihi okuma biçimleri
ne dayalıdır. Tarihi şöyle okuyanlar, 
böylesine bir bugün inşa etmeye kal
kıyorlar. Bir başka türlü okuyanlar da 
bir başka bugün inşa ediyorlar. 

Hak-lş: Hocam, tarihin oluşma
sında, yazılmasında ve yorumlanma
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sında ekonomik faktörlerin de çok 
önemli olduğunu söylediniz. Türkiye 
ile Bağımsızlığını kazanan Türk -Tür-
kî de deniliyor- Cumhuriyetleri ile 
Türkiye'nin ilişkileri var. Bu ilişkiler
den dolayı da resmi tarih tezi, sözko-
nusu cumhuriyetlerle çok eskiden sağ
lam bağlarımız olduğu yolunda ön 
plana çıkartılıyor. 

Özellikle petrol ve doğalgaz kay
nakları yönünden zengin sayılabilecek 
bu devletlerle ilişkilerin yoğunlaştırıl
ması açısından ortak tarih şemsiyesi 
oluşturulmaya çalışılıyor. Bu konuda 
neler söylemek istersiniz? 

Kılıçbay: Şimdi Türkî Cumhuri
yetleri konusu Türkiye'de maalesef 
ideolojik bir alan olmaya başladı. Ya
ni bunlara Türk Cumhuriyetleri mi?, 
Türkî Cumhuriyetler mi şeklinde ad
landırılması da bunu gösteriyor. 

Bir kere bunlara "Türk Cumhuri
yetleri" demenin hiçbir anlamı yok. 
Bunlar kendilerini Türk Cumhuriyeti 
olarak görmüyorlar. Zaten tarihi ola
rak da Türk değiller. Bunlar Kazak, 
Türkmen, Özbek, Azeri vs. Onlar da 
ayrı bir ulus oluşturmuşlar. Türkiye'de 
nasıl kı biz farklı etnik kökenlerden 
gelmiş olmamıza rağmen, biz aynı va
tan üzerinde tek bir ulus oluşturmuş-
sak, aynı şey Kazaklar için de geçerli. 
Orada bir Kazak ulusundan söz etmek 
lazımdır. Çünkü Kazakistan'ın nüfu
sunun % 40'ı Ruslardan meydana gel
mektedir. Ruslar da mı Türk kökenli? 
Böyle birşey söylenemez, bunun bir 
manası yok ve yanlıştır. Türkmenis
tan'da da Alman asıllılar var. Rus asıl
lılar var. Özbekistan'da İranî köken
den gelenler var. Sanki hepimiz aynı 
etnik kökenden gelmişiz gibi Türk 
Cumhuriyetleri demenin bir alemi 
yok. Konuştukları Türkçe de bizim 
konuştuğumuz Türkçe'den çok farklı. 
Şimdi bunu şeye benzetmek lazımdır. 

İspanyolca ile Fransızca arasında ne 
kadar fark varsa, Kazakça ile de Türk
çe arasında o kadar fark vardır. Artık 
bunlar farklı diller. Aynı kökenden 
gelmiş olmamız hiç önemli değil. İs
panyolca, Fransızca ve İtalyanca aynı 
kökenden geliyor ama artık farklı dil
ler olmuşlardır. Bunu kavramamız la
zımdır. 

Orada bizimle dost olan, bir bakı
ma da akrabalığı olan farklı uluslar 
var. Bunu kabul etmemiz lazımdır. 

İkincisi, ekonomik açıdan baktığı
mız zaman bizim Orta Asya Cumhuri
yetlerine ekonomik bir ağabeylik ya
pabilecek konumumuz yok. Türki
ye'de fert başına düşen gayri safi mil
li hasıla 3 bin dolar. Devlet bütçesinin 
önemlice bir bölümü borç bütçesidir. 
Biz o ülkelerin ihtiyaç duydukları ya
tırımların hiçbirini yapamayız. Sadece 
bir takım platonik ilişkiler olur. Cum
hurbaşkanımız oraya gider kalpak gi
yer, kaftan giyer gelir. Veyahutta onla
rın yetkilileri buraya gelir, kucaklaşı-
lır, öpüşülür. Bunun dışında ciddi eko
nomik ilişkiler sözkonusu değildir. 
Keşke olsa, ben bunu şiddetle arzu et
mekteyim. Onlar da fakir, biz de fakir 
ülkeleriz. Bunu kabul etmek lazımdır. 
Biz oralarda at koşturacak çapta bir 
ülke değiliz ekonomik açıdan. Bunu 
kabul etmek lazımdır. Hamasi laflarla 
olup bitecek bir iş değil. 

Bir diğer nokta; Amerika'nın bura
lara girmesi için Türkiye'ye ihtiyacı 
yok. Zaten o ülkeler, yabancı serma
yeyi çağırıyorlar. Avrupa ve Amerika
nın ekonomik ilişkilerinde Türki
ye'nin köprü olacağı bir hurafedir. Hiç 
alakası yoktur. Oraya gidin bakın, Al
man, Fransız ve İtalyan sermayesi, 
Amerikan sermayesi girmek istediği 
her an giriyorlar. Çünkü meteliğe kur
şun atıyorlar. Niye Türkiye üzerinden 
girsinler ki. Güney Kore şirketleri gir
meye başladı. Güney Kore neresi, Or
ta Asya neresi? Bu da yanlış birşeydir. 

Tarihin yeniden 
yazılması lazımdır. 

Bütün Osmanlı tarihini, 
bütün Türkiye tarihini 

yeni baştan yazılması 
lazımdır. Olabildiğince 

objektif bir şekilde tarih 
yeniden yazılması 

lazımdır. Tarih yeniden 
yazılınca birçok insanın 

siniri bozulacaktır. 
Bunun yanında 

kutsallaştırdığımız bir 
takım şeylerin de 

yıkıldığını göreceğiz. 

Hak-İş: Peki son olarak, tarih an
layışı konusunda ne yapmalıyız ki top
lum olarak barışık olalım. Nasıl bir 
tarih anlayışı ile geleceğimizi kura
lını? 

Kılıçbay: Son olarak şunları söy
lemek istiyorum Türkiye'de tarihle 
barışmak, tarihten boşanmak, tarihi 
bugünü belirler hale getirmenin tersi
ne, tarihi, bugünü belirleyen unsurlar 
olmaktan çıkarmak gerekir gibi geli
yor bana. İkincisi olarak da birbiri
mizle barışmamız gerekiyor. Hiç kim
se, hiç kimseye kendi doğrularını da
yatamaz. Demokrasi budur. Doğrunun 
bir tek tarifi de yoktur. Ne tekyol İs
lam'dır, ne tekyol Komünizmdir. Ne 
tekyol bilmem nedir. Tek yol diye bir
şey yoktur. Demokraside herkes müş
tereken yaşadığımız bir yerde birbiri
ne saygı göstererek, bir kişi dahi olsa 
onun hakkına özen göstererek yaşa
mak zorunda. Çoğunluk, diğer azın
lıkları ezmeye hak sahibi değildir. Me
sela şöyle deniliyor; 'Türkiye'nin % 
99'u Müslüman". Bu ne demektir? 
Yüzde birin canına mı okuyacağız? 
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esas aldığı 
Yirminci yüzyılın önde gelen ta

rihçilerinden E.H.Carr'ın "Tarih Ne

dir?" sorusuna verdiği ilk cevap şöyle

dir; "Tarihçi ile olguları arasında ke

sintisiz bir etkileşim süreci, bugün ilk 

geçmiş arasında bitmez bir diyalog" 

Bu tanımın birinci kısmı ilk bakışta 

sorduğunuz mesele ile yakından ilgili 

gözükmese de, tarihi anlamak açısın

dan hayatî önemi haizdir. Tarihçi so

yut bir varlık olmadığına, belli bir top

lumun, çevrenin ve kültürün adamı ol

duğuna göre onun "olguları" ile etki

leşim süreci, tarihin geçmişi anlamak 

ve geleceği kurgulamaktaki rolünü la

yıkıyla anlamamıza yardımcı bir fak

tördür. 

Tarihi nasıl algıladığımız sorusuna 

tek ve kesin bir cevap vermek imkân

sız, ama genel bir çerçeve çizecek 

olursak özellikle bir gelecek kurma 

ideali taşıyan ideolojik kesimlerin bü

yük ölçüde tarihe ve özelde de Os

manlı tarihine ve/veya Cumhuriyet ta

rihine kendi ideolojilerini meşrulaştır

ma aracı olarak baktığını rahatlıkla 

ileri sürebilirz. Esasen tarihi nasıl algı

ladığımız büyük ölçüde kendimizi na

sıl gördüğümüz ve nasıl bir geleceğin 

İkiyüzyılı aşkın bir süredir 

çağdaşlaşma veya batılalaşma 

olarak nitelenen bir değişim 

süreci geçirmekte olan ve 

sürecin etkileriyle kendini 

yeniden tanımlamaya çalışan 

toplumumuzda tarihin yorumu 

ve onunla bağlantılı olarak 

kimlik arayışları olarak, 

dönemlere göre, ideolojik 

mezhebi veya etnik temelde 

birtakım gerilimlere yol 

açmaktadır. 

peşinde olduğumuzla yakından bağ

lantılıdır. Akademik tarihçilik, tarihî 

olguları bilimsel bir yaklaşımla ele al

maya çalışır; ancak biliyoruz ki ne ka

dar uğraşırsak uğraşalım bizim geçmi

şi değerlendirirken kullandığımız tabî 

gözlüklerimiz vardır ve bunları çıka

rıp atamayız. Yine de akademik tarih

çilik, resmî anlayışın şu veya bu ölçü
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de etkisinde kalarak geçmişin bazı 

yönlerini ön plana çıkartma ve bazı 

yönlerini de göz ardı etmede bilinçli 

çarpıtmaların en az yapıldığı alandır. 

Konuyu, esas itibariyle popüler tarih

çilik ile okullarda öğretilen tarih bağ

lamından ele aldığımızda, ülkemizde

ki farklı tarih yorumlarının yakın geç

mişimizdeki yenileşme ve inkılap ha

reketlerinden ve bunlara duyulan tep

kilerden bağımsız olmadığı anlaşıl

maktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun gayri 

müslim ve sonra da gayri Türk unsur

larının milliyetçilik hareketleri netice

sinde, "Türk" kimliğinin yeniden keş

fi ve İslam öncesi Türk tarihinin vur

gulanması; Turancılık hayallerinin ba

şarısızlığı karşısında Anadolu'yu ve 

kadim Anadolu kültürlerini ya da 

Türklerin Anadolu'yu fethi sonrasını 

esas alan Anadoluculuk anlaşılan; ba

tılılaşma hareketlerinin öz kültürümü

zün temelinde kendi değerlerimizden 

ayrılmamızın yattığı şeklindeki muha

fazakâr tarih yorumlan, yakın geçmi

şimize damgasını vurmuştur. Bazı aşı

rı yorumlar, bilinçli çarpıtmalar ve te

melden yoksun iddialar dışında tarihe 

ilişkin farklı kavrayışların yaslandığı 

bu takım nesnel temellerin bulunduğu 

bir gerçektir. Ancak her tarih yorumu, 

tabiatıyla esas aldığı çerçeveyi ön pla

na çıkanr; belki de bu resmî tarih an-
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ortaya çıkarır 
layışlan açısından kaçınılmaz bir du

rumdur. Bir başka deyişle, her resmî 

ya da muhalif ideoloji tarihe kendi id

dialarına haklılık kazandıracak temel

ler bulabilir. Bu bakımdan özellikle 

ikinci sorunuzda isabetle belirtildiği 

üzere, her ideolojinin bir resmî tarihi 

vardır. 

Bu genel çerçevede yakın tarihi

mizde ve günümüzde tarihin algılanı

şı ile geleceğe yönelik tasavvurları

mızda tarihin rolü meselesine baktığı

mızda şunları söylemek mümkündür; 

İkiyüzyılı aşkın bir süredir çağdaşlaş

ma veya batılalaşma olarak nitelenen 

bir değişim süreci geçirmekte olan ve 

sürecin etkileriyle kendini yeniden ta

nımlamaya çalışan toplumumuzda ta

rihin yorumu ve onunla bağlantılı ola

rak kimlik arayışları olarak, dönemle

re göre, ideolojik mezhebî veya etnik 

temelde birtakım gerilimlere yol aç

maktadır. 

Tarihi sağlıklı bir zeminde anla-

/ /  

mak, açıklamak ve o bağlamda gele

ceğe bakabilmek için her türlü apoli

tik yaklaşımdan, günümüzden tarihe 

bakarken tarihî olguların gerçekleştiği 

bağlamları dikkate almayan anakronik 

yaklaşımlardan ve "güçlü" dönemleri

mizi kendi meziyetlerimize "çöküş" 

dönemlerini ise salt başkalarının 

komplolarına atfeden tavırlardan kur

tulmanın yollarını aramalıyız. Yahya 

Kemal'in dediği gibi "kökü mazide 

olan âtî" yi kurabilmek ancak böyle 

bir değerlendirmeyle mümkündür. Ta

rihimizi, toplumumuzu ve kültürümü

zü hiç bir komplekse kapılmadan bi

limsel bir şekilde incelemeli, geçmişi

mizin övünülecek yanlarını olduğu gi

bi zaaflarını da açık yüreklilikle orta

ya koymalıyız. Anlamsız yüceltmeler

den de, "Biz adam olmayız" türünde 

aşağılık duygusu ürünü yaklaşımlar

dan da uzak, gerçekçi bir tarih analizi, 

sağlıklı bu geleceğin kurulmasında 

H.Ü. Edebiyat Fak. Tarih Bölümü 
Öğretim Üyesi 

1960 yılında Samsun'un Bafra 
ilçesi'nde doğdu, ilk ve orta öğre
nimini Bafra'da tamamladı. Yük
sek öğrenimini 1976-1981 arasın
da Hacettepe Üniversitesi Tarih 
Bölümü'nde yaptı. Yüksek lisansı
nı da aynı bölümde tamamladı. 
Doktorasını İngiltere'de Camb
ridge Üniversitesi' nde yaptı. 
1991'de yurda dönerek Hacettepe 
Üniversitesi Tarih Bölümü'nde 
göreve başladı. 1994'de doçent 
oldu. Halen aynı fakültede öğre
tim üyesi olarak çalışmaktadır. 

gerekli zemini oluşturacaktır. Çeşitli 

unsurlardan oluşan emperyal bir mira

sın varisleri olduğumuzu, çağdaş ve 

demokratik bir toplum projesini haya

ta geçirmede bu mirasın belki de en 

önemli dayanaklarımızdan birini oluş-

durduğunu düşünüyorum. Tarihin de

ğişik dönemlerinde, çeşitli kanallar

dan gelen etkileri başarılı sentezlere 

dönüştüren bir geleneğin varisleri ola

rak, ikibinli yıllarda bu değerler çerçe

vesinde yeniden yorumlayarak çağdaş 

medeniyete orjinal katkılar yapabile

ceğimize inanıyorum. 

Turancılık hayallerinin başarısızlığı 
karşısında Anadolu'yu ve kadim Anadolu 
kültürlerini ya da Türklerin Anadolu'yu 
fethi sonrasını esas alan Anadoluculuk 
anlaşılan; batılılaşma hareketlerinin öz 
kültürümüzün temelinde kendi 
değerlerimizden ayrılmamızın yattığı 
şeklindeki muhafazakâr tarih yorumları, 
yakın geçmişimize damgasını vurmuştur. 
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Devlet sadece 
şairinden aydınına kadar 
sürecine girmiştir 

Eşya ve olaylar kendilerine soru
lan soruların mahiyetine göre cevap 
verirler. Bu cevap verişte veya tarihi 
algılayışta; (toptancı yargılardan ka
çınmak kaydıyla) bağlamlarından ko
parılmış bir 'malzemeler yığını' veya 
bir 'olgular kümesi' olarak tarihi de
ğerlendirmemek gerekiyor. Tarih anla
yışları değişmiştir. Bu anlayışları bir
birini yalanlayan veya yanlışlayan an
layışlar olarak görmemek gerekiyor. 
Dünün 'Vak'anüvislik' diyebileceği
miz tarihçiliği bugün genel anlamda 
'yorumlamacı' tarihçiliğiyle yer de
ğiştirmiştir. Tarihsel dilimler içerisin
deki anlayışlar farklılık arzeder. Yani 
tarihin yeniden 'harmanlanması' söz-
konusudur. Aynı zamanda tarih, diğer 
sosyal bilimlerle, disiplinlerle hatta 
matematik bilimlerle de içiçedir, ör-
tüşmüştür. Bu örtüşme içerisinde 'ta
rihi nasıl algılıyoruz?' sorusuna veri
lecek cevap, cevap verenlerin sayısı 
kadar çeşitlilik arzedecektir. Kesin bir 
nihai tarih tanımı mümkün değildir. 

Şunda mutabıkız sanıyorum: Her 
adımda, her süreçte bir 'tarihsel de
ğerlendirme veya muhasebeye girme 
ihtiyacı' hissetmek.. Bu hissediş, bir 
şekilde varoluş alanımızı da belirliyor. 
Çünkü tarih, düşünen insan için var, 
yani zaman içi yaşayanlar için sözko-
nusu.. Tarih ve toplum bilinci olmadan 
mesele çözmeye kalkışmak, karanlık
ta yürümeye benziyor.. Onun için bu 
çerçevede tarih bilincimizin sürekli 
perdahlanması gerekiyor. 

Başka bir ülkede bu yoğunlukta 
bir 'geçmiş yaratma' şehveti var mı bi
lemiyorum. Ama Türkiye'de var. 
"Jandarma dipçiği ve vergi talısilda-
n'ndan başta toplumu "terbiye" ede
cek bir mürebbiyesi bulunmayan ide
olojilerin yöntemidir bu. Toplumu 
mutlaka 'terbiye edilmesi gerekli' gö

ren, 'hizaya sokmaya' çalışan, 'top
lumsal terzilik' anlamında toplumu is
tediği biçimde 'kesip-biçip dikme'ye 
çalışan anlayış. 

Tarih deyince geçmişe gitmek 
'esatir-i evvelin'i hazırlamak yanlış. 
Tarih çoğunlukla bu şekilde anlaşılı
yor. Osya ki aslolan 'yaşanan an'dır. 
Tarihsel alana, tarihin kapsamına gi
ren 'aw'dir. 'Maziye kaçmak' insan ve 
toplumlar için 'ihtiyalık' belirtisidir. 
İhtiyarlık da 'sona doğru' yaklaşma

nın kabulüdür. Geçmişe olan yoğun il
ginin bir bilinç eksikliği olduğunu dü
şünüyorum. 'Gelecek inşası taşıma
yan hafızanın tarihi olamaz. Hafızanın 
geçmişte değil, 'an'da ve 'gelecek'le 
yüklü olması gerekiyor. Bu 'an bilin
ci'; içerisinde 'geçmiş bilinci'ni de ta
şıyor, onunla 'mündemiç'tir. Yani ta
rih deyince algılama pergelinin sap
landığı merkezin 'mazi'de olmaması 
gerekiyor. Her toplumsal süreç aynı 
zamanda tarihsel bir süreçtir de. 

Bu tesbit 'geçmişi yok sayan' bir 
tesbit olmadığı gibi 'geçmişi zoraki 
kurgulayan' bir tesbit de değildir. Bi

zim toplumumuzda (daha doğrusu) 
düşünce dünyamızda tarih bir kesimce 
'maziye saplanma', bir kesimce 'red
dedilen miras' olarak algılanıyor. Yani 
her iki anlayış da 'malzeme'ye sarılı
yor ve sığınıyor. 

"Geçmişe olan yoğun ilginin yan
lış bir bilinç eksikliği olduğunu düşü
nüyorum. 'Gelecek inşası taşımayan 
hafızanın tarihi olamaz. Hafızanın 
geçmişte değil, 'an'da ve 'gelecek'le 
yüklü olması gerekiyor. Bu 'an bilin-

"Jandarma dipçiği ve vergi 

tahsildarı'ndan başta toplumu 

"terbiye" edecek bir mürebbiyesi 

bulunmayan ideolojilerin 

yöntemidir bu. Toplumu 

mutlaka 'terbiye edilmesi 

gerekli' gören, 'hizaya sokmaya' 

çalışan, 'toplumsal terzilik' 

anlamında toplumu istediği 

biçimde 

'kesip-biçip dikme'ye 

çalışan anlayış. 

ci'; içerisinde 'geçmiş bilinci'ni de ta
şıyor, onunla 'mündemiç'tir. Yani ta
rih deyince algılama pergelinin sap
landığı merkezin 'mazi'de olmaması 
gerekiyor. Her toplumsal süreç aynı 
zamanda tarihsel bir süreçtir de.." 

"Tarih bugünü ve yarını belirleyen 
kaçınılmaz bir faktör mü?" şeklinde 
tarihselci bakış açısını ifade eden bu 
soru "Tarihte değişmez yasalar vardır. 
Tarihçi bu yasaları bilirse gelecek 
hakkında doğruluğu tartışılmaz keha
netlerde bulunabilir. Dolayısiyle tari
hin yasalarının neler olduğunun keşfe
dilmesi bireylerin ya da toplumların 
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etmemiş, 
topyekün bir imal 

ne şekilde eylemde bulunmaları ge
rektiğine karar vermelerinde belirleyi
ci olmaktadır." sonucunda denk düşen 
bir tarih anlayışını çağrıştırıyor. Özel
likle marksizme endeksli tarihçilerce 
savunulan ama bugün büyük çoğun
lukla terkedilmiş bir arkaik anlayış 
olarak, determinist bir tarih anlayışını 
esas alarak bir dönem öne çıktı ama 
bugün için kıyme-i harbiyesi olmayan 
bir anlayış. 

Tarihin bütün bilimleri ve disiplin
leri içine alan bir çerçeve kuşatıcılığı 
var kuşkusuz. Felsefe tarihinden ikti
sat tarihine, sanat tarihinden siyasal 
tarihe kadar. Tabii ki bu kuşatıcılık re
ferans anlamında değil. 

Tarihin değişmez yasaları yoktur. 
Çünkü tarihi yapan ve yazan insandır. 
Beşeri nitelikleriyle varolan insanın 
'değişmez' kurallar koyması düşünü
lemez. Bir düşünür 'İnsan yaptığıdır' 
der. Kuşkusuz olayları kuşatan, bütün 
dünyayı 'yaşama alanı' kapsamına 
alan bir 'mutlak irade' var. Ben onu 
kasdetmiyorum. Bu anlamıyla da tek 
başına bir 'hakikati arama disiplini' 
değildir tarih. 

Bunlardan sonra; ülkemizdeki ta
rih anlayışının durduğu yerin koordi
natlarını çizebilmek oldukça zor. Res
mi tarih anlayışından genellikle kesit
ler halinde tepkici tarih anlayışına, 
ideolojiyle karışık tarih anlayışından 
etnik tarih anlayışına kadar çok çeşitli 
tarih anlatımları var. Bunları 'disiplin' 
olarak değerlendirmek mümkün değil. 
Bazı siyasi tarihçiler var ama 'bize 
mahsus bir disiplin' henüz oluşmuş 
değil. Bu bağlamda Necip Fazıl'ın fi
kir ve tarih işçiliği olarak bir tesbitini 
hatırlıyorum: "Edebiyatımız münek-
kitsiz tarihimiz müverrihsizsizdir" di
yor ve bu misyonun üzerimize alınma
sı gerektiğini işaret ediyor. Henüz ta
rih inşada ne olgulan doğru okuyabili

yoruz ne de yazabiliyoruz. 
75 yıllık bir geçmişle tarih oluş

muyor. Bu geçmişe 'birikim' diyebil
mek de oldukça zor. Tarih iz bırakmış 
boşluk bırakmamış olguların/toplum
ların yüzyılların süzgecinden geçmiş 
"duruş"larıyla oluşuyor. Tarihinden 
'olgu' olarak bile kaçmak isteyen bir 
anlayış için zaten tarih değil tarihsiz-
lik söz konusudur. Taşra kutlamaları 
biçiminde süregelen 75. yıl kutlamala
rı ise "Cumhuriyetimiz bir yaşındaki 
kadar genç, bin yaşındaki kadar köklü 
ve güçlü" sloganının ifade etmek iste-
dikleriyle çelişiyor. Çünkü kutlama
larda 'halk' yok, halk sadece edilgen 
bir seyirci. 

Türkiye'de resmi bir tarih anlayışı 
var ve bu anlayışa uygun tarih yazılı
yor. Cumhuriyetin ilk yıllarında (her 
alanda olduğu gibi tarih alanında da) 
bir 'tarih sıtmasına tutulmuş'luğu gö
rüyoruz. Tarihçiden çok bir 'teknok-
rat-bürokrat-memur'un yazdığı 'Or
taokul tarih kitabı' düzeyinde bir ta
rihçilik var. Yazılanlara 'tarih' adı ve
riliyor. Ve resmi ideoloji adına bu an
layış dayatılıyor. Buna karşı bir 'du
ruş' etkili değil. Bu tarih duruşunun 
oluşmasının zemine yok. 1950'lerden 
sonra ise bir kesimin tarih anlayışı 
'evlad-ı fatihan menakıbnamesi' nin 
ötesine geçmiş değil. 

" ... Son yıllarda öne çıkan 'tarihi
mizle barışmak' tartışmalarını başka 
bir toplumda bulamazsınız. Çünkü 
kimse tarihiyle kavgalı değil. Bu resmi 
anlayışa karşılık uzun süre fetihçi' çı
ğırlarımızdan sonra mağlubiyetlerden 
ve mağduriyetlerden illa ki kahraman 
çıkarmak yoluna düştük. Ve bugün de
ğişik vesilelerle bu anlayış sürüyor.." 

Aslına bakarsanız toplumun ve 
devletin 'tarih' diye bir derdi de yok. 
İşine geldiğinde, konjonktür zorladı
ğında başvurulması gereken bir 'olgu-

Yahya DÜZENLİ|| 

Yahya Düzenli, 1958 Trab
zon/Çaykara doğumlu. G.Ü. İkti
sadi ve idari Bilimler Fakülte
sinde okudu. Çeşitli sektörlerde 
idari ve mali birimlerde çalıştı, 
toplumsal örgütler içinde yer aldı. 
Maliye Bakanlığı Basın ve Halkla 
ilişkiler Müşavirliği' yaptı. 1975 
yılından bu yana yayın ve yazı ha
yatının içindedir. "Türkiye nereye 
götürülüyor?" adlı bir çalışması 
ve "Modern Bilinç ve Trendeki 
Yolculuk" isimli bir kitabı vardır. 
Halen Yönetim danışmanlığı yap
maktadır. 

lar sözlüğü' tarih. 
Tarihin sürekliliği yanında, resmi 

tarih oluşturma zorlamalarının tutma
yacağı bağlamında Halil İnalcık, 
hepimizi şaşırtan bir olay gündemde
dir. Kanunlarla siyasi çerçeveyi, dev
letin temel prensiplerini ve yapısını 
değiştirdik. Ama, toplıımsal-kültürel 
sorun sürüp gidiyor. Osmanlı 
Türk'ünün kültürü güçlü bir biçimde 
canlanıyor; devam ediyor; değiştik 
ama tasarlandığı gibi bambaşka ola
madık.' diyor. Önemli olan da bu: top-
lumsal-kültürel damarların hayatiyeti
nin sürmesi. 

İdeolojilerin varoluş amacı insan 
ve toplum meselelerini kuşatmak, ya
ni 'toplumsal inşa'dır. Bir genelleme 
yapmadan söylemek gerekirse: Bu in
şa eğer dünya görüşü çatışmasını esas 
alan bir proje ise öncelikle bir 'kurgu 
tarih'in oluşturulması gerekiyor. "Her 
ideolojinin bir geçmiş yaratma kaygı
sı taşıdığı" tesbitinize tümüyle katıla
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mıyorum. Korkak, sadece 'Fas'ların
dan ibaret soğuk, kör ideolojilerin ön
celikle kendi varoluşuna uygun bir 
geçmiş oluşturma çabalarına rastlıyo
ruz. Türkiye'de olduğu gibi.. Başka 
bir ülkede bu yoğunlukta bir 'geçmiş 
yaratma' şehveti var mı bilemiyorum. 
Ama Türkiye'de var. "Jandarma dip
çiği ve vergi tahsildarı'nâm başta top
lumu "terbiye" edecek bir mürebbiye-
si bulunmayan ideolojilerin yöntemi
dir bu. Toplumu mutlaka 'terbiye edil
mesi gerekli' gören, 'hizaya sokmaya' 
çalışan, 'toplumsal terzilik' anlamında 
toplumu istediği biçimde 'kesip-biçip 
dikmeye, çalışan anlayış. 

Toplumsal inşa uzun bir süreçtir. 
Bu süreçte 'harici katkı'ların hazme-
dildiği zannedilse bile belli aralıklarla 
'dışarı atılacağı' düşüncesindeyim. 
Onun için gelecek kurma kurgusu ile 
'sanal bir tarih' oluşturma kaygısının 
oluşturduğu çerçevenin toplumsal tab
loyu uzun süre taşımayacağı düşünce
sindeyim. 

Türkiye'de; toplumu devlet'in be
lirlediği şablonlara sokma biçiminde 
bir zorlamaya şahit olduk ve hala da 
oluyoruz. Zoraki tarih oluşturma ça
balarının sonuç vermediğini de görü
yoruz. Bu 'tarih imal etme'nin toplu
mun bir kesiminin feda edilmesiyle 
sonuçlandığına da şahit olduk. 

Türk tarihine ilişkin Cumhuriyet 
kadrolarının zorla toplum projeleri ve 
tarih tezleri 'imal etme' girişimleri 
hem gerilim hem çatışma kaynağı ol
muştur. 

Ayrıca, devlet sadece tarih imal et
memiş, şairinden aydınına kadar top-
yekün bir imal sürecine girmiştir, hey-
keltraşlığa yeltenmiştir. Bu heykelt-
raşlık Cumhuriyetin ilk dönemlerinde 
yoğun olarak 'devlet aydın'ma. ihale 
edilmiştir, devletin ilk şeklini yoğuran 
hamur da meşrutiyet aydınlarının 
'ter' i, kerpiçleri sözkonusudur. Mus

tafa Kemal; Ziya Gökalp, Tevfık Fik
ret ve Namık Kemal okuyan birisidir. 
Bunlardan da etkilenmiştir. 

Cumhuriyeti kuran aydın elitist 
kadronun hem dünyanın hem de ait ol
dukları gerçeklik dünyasının doğru'la-
rından kopmuş olmaları, onların tarihi 
yapan bir özne değil, iktidarın elinde 
tarihin nesnesi haline getirildiğini de 
görüyoruz. 

Zaman zaman dilimler halinde ke
sintiye uğratılan ve bugün de 28 Şu-
bat'la halen devam eden toplumsal 
terzilik veya toplumsal marangozluk 
sürecinin köklerini işte bu 'devletin 
aydını', 'devletin bürokratı' yani 'dev
letin üniformalısı'nda; total bir ifadey
le: kendini 'sahip' görenlerde aramak 
lazım. 

"Cumhuriyeti kuran aydın elitist 
kadronun hem dünyanın hem de ait ol
dukları gerçeklik dünyasının doğ
ru' larından kopmuş olmaları, onların 
tarihi yapan bir özne değil, iktidarın 
elinde tarihin nesnesi haline getirildi
ğini de görüyoruz." 

Toplum kesimleri arasında kamp-
laşma'ya gelince. Bahsettiğiniz kamp
laşma toplum kesimlerinden kaynak

lanmıyor. Yukarıdan ve derinlerden 
manipüle ediliyor. Bunun da ittihat te-
rakkici bir komitacı genetiğin uzantısı 
olduğunu düşünüyorum. Osmanlının 
son dönemine hakim olan 'derin dev
let' komitacılığı Cumhuriyet derinle
rinde hala sürüyor. Zaman zaman top
lum kesimleri birbirine kırdırılmak is
teniyor. Birileri; halkı 'Sömürge Aha
lisi' , kendisini de 'Sömürge Valisi' gö
rüyor ve her fırsatta çatışmalar kışkır
tılıyor. Deneyimleri 'doğru okumak' 
kaydıyla tarihsel arka plan elbette ki 
reel durumdaki elektriğin atılması için 
ipuçları verebilir. 

Kelimelerde veya rakamlarda kut
sallık yok. İkibinli yıllar da öyle. Bu
ralarda nasıl dolaştığınız, ne yapacağı
nız, ne olduğunuz önemli. 

Gelecek kurgusunu geçmişle ters 
ilişkilendiren nadir ülkelerden biridir 
Türkiye. Son yıllarda öne çıkan 'tari
himizle barışmak' tartışmalarını başka 
bir toplumda bulamazsınız. Çünkü 
kimse tarihiyle kavgalı değil. İlber Or-
taylı'nın bir sözü var: "Tüm Avrupa'yı 
dolaştım, haçlılardan nefret eden tek 
bir kişiye rastlamadım" şeklinde. Biz-

" ... Son yıllarda öne çıkan 

'tarihimizle barışmak' 

" fe ğ&fm tartışmalarını başka bir 

toplumda bulamazsınız. Çünkü 

kimse tarihiyle kavgalı değil. 

Bu resmi anlayışa karşılık uzun 
-

m 'İ < * süre 'fetihçi' çığırlarımızdan 
g ~ w  sonra mağlubiyetlerden ve 

mağduriyetlerden illa ki 

•S HH Wt kahraman çıkarmak yoluna 

düştük. Ve bugün değişik 

vesilelerle bu anlayış sürüyor." 
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"Cumhuriyeti kuran aydın elitist 
kadronun hem dünyanın hem de 
ait oldukları gerçeklik 
dünyasının doğru larından 
kopmuş olmaları, onların tarihi 
yapan bir özne değil, iktidarın 
elinde tarihin nesnesi haline 
getirildiğini de görüyoruz." 

de ise ulusal günlerde tarihten nefreti 
dillendiren söylemler öne çıkarken ba
zen de (genellikle dış politikada bir ta-
kiyye olarak) bin yıllık tarihi ilişki ve 
dostluklardan bahsedilir. Bu tavır; bi
linçaltında yerleşik 'tarihin büyük göl-
gesi'nden korkmanın dışa vurumudur 
sanıyorum. 

Uzun süre fetihçi' çığırlarımızlar-
dan sonra devletin resmi anlayışına 
karşılık, mağlubiyetlerden ve mağdu
riyetlerden illa ki kahraman çıkarmak 
yoluna düştük. Ve bugün de değişik 
vesilelerle bu anlayış sürüyor. Bunu 
kırmak da oldukça zor. 

Şunu bir türlü anlayamıyoruz: De
ri değiştirmekle organizma tamamen 
değişmiyor, yok edilemiyor. Kimse de 
'öteki' olmak için kendini zorlayanı 
muhatap kabul etmiyor. 

'Tarih giderek hızlanıyor' diyor 
bir tarihçi. 'Değişim' rüzgarlarının va
roluşun eksenini oluşturduğu günü
müz dünyasında; tarihsel ve toplumsal 
varoluşun kuralı; 'Öteki' olarak değil 
'kendi' kalarak değişebilmedir. Bu
gün, düne oranla birim başına çok da
ha fazla olay düşüyor. Bizim de bu 
dünya şartlarında 'kendilik değeri'mi-
zi, özgül ağırlımızı tarihsel varoluşu
muzla birlikte 'doğru tartmamız' ge
rekiyor. 

Toplumlar ve devletler uygarlıkla-
rıyla yani arka planlarıyla bulundukla
rı coğrafyalarda varolabiliyorlar. Ne 
kadar yok sayılırsa sayılsın, inkar edi

lirse edilsin son tahlilde herkes yaşa
dığı coğrafya ve tarihe dönmek duru
mundadır. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 
olan dönüşüm veya kırılmanın da tari
hi ve toplumsal gerçeklikler dikkat 
alındığında kısa süreli bir sapma oldu
ğunu düşünüyorum. 

Bir de şu var; Çaresizlik ve acziyet 
içerisinde dünün malzeme ve çözüm
lerini bugüne taşımak tarihi çizginin 
devam etmesi değildir. Tarihsel de
vamlılık; her türlü kırılmalara rağmen 
'doku'nun sürdürülmesidir. 

Tarihte 'yok' olanlar bugün var 
olamıyorlar. 'Var olanlar ise ancak; 
yaşanan zamana tekabül edecek bir-
şeyleri varsa var olabilecekler. Türki
ye'de bu 'varlık-yokluk' kavşağında
dır. Geçişin, dönüşün sıkıntılarını ya
şamaktadır. Benzeme sendromları'n-
dan arınarak bütün bir tarihseli iğiyle 
global eranaya çıkmak zorundadır, ta
rihinde kopukluklar kalmamalıdır, ta
rihsel konumunu işselleştirmek duru
mundadır. 

Tarihte 'yok' olanlar bugün var 
olamıyorlar. 'Var' olanlar ise ancak; 
yaşanan zamana tekabül edecek bir-
şeyleri varsa var olabilecekler. Türki
ye de bu 'varlık-yokluk' kavşağında
dır. Geçişin, dönüşün sıkıntılarını ya
şamaktadır. 'benzeme sendromla-
rı'ııdan arınarak bütün bir tarihselli-
ğiyle global arenaya çıkmak zorunda
dır. Tarihinde kopukluklar kalmamalı
dır, tarihsel konumunu içselleştirmek 

durumundadır. Türkiye; 
kimliğinin nerede 'kabul' ve 
'red' dedildiğini iyi düşün
melidir. kimliği oluşturan 
unsurları tarihselliğinden 
soyutlamamalıdır.." 

Türkiye; kimliğinin ne
rede 'kabul' ve 'red'dedil-
diğini iyi düşünmelidir. 
Kimliği oluşturan unsurları 
tarihselliğinden soyutlama
malıdır. 

Türkiye tarihsel reflekslerini de
ğiştirmeye zorlamayla kendisini tahrip 
etmemelidir. 

Burada bir siyasi tarih hatırlatması 
da yapacak olursak; Fukuyama ve 
Huntington gibi Yeni Dünya Düze-
ni'nin düşünce tanklarının (içinde 
Türkiye de olmak üzere) bazı toplum
ları 'tarihin dışına iten' tezlerini hatır
larsak; aslında tarihin dışına itilmişle
rin şizofrenisi bir şekilde tarihi yeni
den şekillendirecektir diye düşünüyo
rum. Tabii bu bir 'inşa süreci'ni ge
rektiriyor. Bu toplumlar, siyasi olarak 
tarihin dışına itilmiş ama kapitalist sü
recin dışına itilmiş değil. Sürece katkı 
yapıyor, denek olarak kullanılıyor. Bu 
rollerden hızla sıyrılmak gerekiyor. 

Girdabın ortasında kendini güven
de hissetme gibi bir 'his iptali'ne yö
nelik tutumları terketmek gerekiyor. 

Sürekli şikayet halindeki refleks
lerden kurtulmamız gerekiyor. 

Ve Türkiye, tarihin kıyısına atıl
mamak için tarihselliğini oluşturan 
unsurları bugüne taşıyarak 'yaşanan 
zaman'da varolmalıdır. 

Bütün bunları kim yapacaktır? Fail 
kim olacaktır? Yalnızca; mükelelfiyet-
lerin devredilemez haklar olduğu 
bilincine ulaşmak bizler, hepimiz... 

"Doğru çözümü bilmak için önce 
doğru soruyu sormak" gerekiyor. 
Bunun usulüne sahip olmak. 
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Tarih hiç şüphesiz ki milletlerin 

hafızasıdır. Bir milletin tarihi ne kadar 

engin, kültürü ne kadar zengin ise ge

lecek nesillere bırakacağı miras da o 

derece ihtişamlı olacaktır. Tabii tarihin 

içine milletlerin sanatlarından mimari

sine, müesseselerinden edebiyatına 

kadar herşeyini dahil ediyoruz. Yoksa 

günümüzde ifade edilen dar manasıy

la sadece devlet merkezi ve meydan 

muharebelerini anlatan tarih, milletle

rin hafızasını yoklamaktan çok uzak

tır. 

Bizdeki tarih anlayışının ve 'resmi 

tarih' tabirinden kasdedilen kavramın 

da aslında tarihi bir mahiyeti bulun

maktadır. Şöyle ki; Osmanlı ilk döne

minden itibaren devam edegelen olay

lar muhtelif şahıslar tarafından kayde

dilmiş ve çoğu hadiseler tarihin derin

likleri içinde kaybolup gitmemiştir. 

Fatih devrine kadar olan olaylar 

"Anonim Tevarih-i Al-i Osman' deni

len eserlerde ismi bilinmeyen kişilerce 

yazma nüshalarda günümüze kadar 

ulaşmıştır. Bu tür anonim tarihler yer 

yer zamanın padişahı ve vezirlerini 

tenkid ederek devrinin olaylarına 

önemli ölçüde ışık tutmuşlardır. 

Bir de halk kahramanları, şeyhler, 

veliler için yazılan menakıbnameler 

elden ele dilden dile zamanımıza ulaş

mıştır. Bunların içinde de o devrin 

sosyal ve kültürel hayatına dair önem

li ipuçları bulunmaktadır. Hatta mena

kıbnameler devrin sultan ve idarecile

rinin zulümlerini, adaletsizliklerini de 

ifade etmekten çekinmezler. Fakat 

menakıbnamelerde de kahramanlarını 

yücelten , zaman içinde yapılan ekle

melerle hakikatin çok ötesinde müba

lağalara da sıkça rastlanır. 

Fatih devri Türk tarihçiliğide yeni 

bir dönem açılmasına sebebiyet ver

miştir. İstanbul'un fethi ile birlikte 

Rumeli ve Anadolu'dan taa Kırım'a 

kadar uzanan geniş bir devlet kurul

muştur. Artık Osmanlı devleti, Selçuk

lu mirası üzerinde ortaya çıkan beylik

lerden biri değildi. Doğu Roma'nın 

mirası devralınmış ve İslam dünyasın

da lider ülke statüsü kazanılmıştı. Os

manlı Devleti için devlet teşkilatı, 

saray kültürü ve edebiyat bakımından 

örnek alınacak ülke İran'dı. İran'dan 

daha üstün bir tarihimiz olduğunu ve 

nasıl büyük bir devlet kurduğumuzu, 

şanlı zaferlerimizi, adaletle hükmeden 

hükümdarlarımızı gelecek nesillere 

anlatacak tarihimizin yazılması icap 

ederdi. 

Bu sebeple II. Beyazid zamanında 

İdris-i Bitlisi'ye Farsça 10 ciltlik Heşt 

Behişt ve Kemalpaşazade'ye 10 ciltlik 

Türkçe Tevarih-i Al-i Osman 

yazmaları talimatı verilmişti. Böylece 

16. asrın başlarında büyük bir devlet 

kuran Osmanlı hanedanının 20 ciltlik 

bir tarihi bulunuyordu. Mamafih, bu 

gibi tarihler padişahlara takdim 

edildiği için büyük ölçüde resmi tarih 

hüviyetini taşımaktadırlar. Naima ile 

birlikte 1700'lerin başından itibaren 

sürdürülen resmi vakanüvis tayin 

etme geleneği bu durumu 

pekiştirmiştir. Her ne kadar 

vakanüsvisler kendi yaşadıkları 

devirden oldukça eski tarihleri kaleme 

almışlarsa da sorumluluklar hep 

kişilere yüklenmiş, padişahlar tabii 

olarak hiç tenkid edilmemiştir. 

Devrin muhalefetini, 

çalkantılarını, siyasi çekişmelerini 

ancak satır aralarında bulmak 

mümkündür. Bir de sosyal hayatı 

oldukça canlı bir şekilde yansıtan şiir 

ve hicivlerde ipuçlarına rastlanır. 

Ne yazık ki bugüne kadar sadece 

Kemalpaşazede tarihinin bazı ciltleri 

yeni harflere çevrilmiş, İdris-i 

Bizdeki tarih anlayışının ve 
'resmi tarih' tabirinden 
kasdedilen kavramın da 

aslında tarihi bir mahiyeti 
bulunmaktadır. Şöyle ki; 
Osmanlı ilk döneminden 
itibaren devam edegelen 
olaylar muhtelif şahıslar 

tarafından kaydedilmiş ve 
çoğu hadiseler tarihin 

derinlikleri içinde kaybolup 
gitmemiştir. 
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Bitlisi'nin Heşt Behişt'i ise hala 

farsça'dan tercüme edilmemiştir. 

Daha sonraları vekanuvislerin kaleme 

aldıkları tarihlerin ilmi baskıları 

yoktur. Naîma Tarihi, Raşîd Tarihi 

Peçevi Tarihi, Silahdar Tarihi, Cevdet 

Paşa Taı ihi gibi devrinin tarihçilerinin 

eserleri ya halen yeni harflere 

çevrilmemiş, ya da çok kötü 

sadeleştirmelerle katledilmiştir. 

Divan-ı Hümayun kararlarım 

ihtiva eden yüzlerce ciltlik mühimme 

defterleri ile halkın gündelik hayatını 

bütün teferruatıyla anlatan şeriye 

sicilleri (mahkeme kayıtları) gibi 

tarihi kaynaklar tarihçilerin yoğun 

mesaisini beklemektedir. İstanbul 

• Osmanlı Arşivlerinde bulunan 150 

milyon vesikadan daha 40 

milyonunun tasnif edildiği dikkate 

alınacak olursa, hafızamızdan ne 

kadar haberdar olduğumuz daha iyi 

anlaşılacaktır. 

Cumhuriyetin kuruluşundan 

itibaren yeni bir Türk Devleti'nin 

kurulduğu ve Osmanlı mirasını bütün 

kurum ve kuruluşlarıyla reddedildiği 

bir ortamda, tarihin tecellisi ve türk 

devlet geleneğinin yeni br 

canlanışıyla Mustafa Kemal'in tarihe 

çok büyük bir önem vererek Türk 

Tarih Kurumu'nu kendi himayesi 

altında tutarak, Türkiye 

Cumhuriyetinin asırlar ötesine uzanan 

büyük bir medeniyetin devamı 

olduğunu dünyaya ilan edecek 

çalışmalar yaptırmıştır. 

Zengin tarihi mirasımıza karşı bu 

derece ihmalkar davranmamızın 

temelleri Cumhuriyetin ilk yıllarına 

kadar uzanır. Osmanlı 

İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla yeni 

bir Türk devleti olarak tarih sahnesine 

çıkılmış, bu arada Osmanlı'ya ait ne 

varsa reddedilmiştir. Onun yerine 

tarihin daha derinlerinden kökler 

arama yoluna gidilerek eski Anadolu 

medeniyetlerinden Sümer, Hitit ve 

Etilere sahip çıkılmıştır. İlk yılların 

heyecanı geçtikten sonra tarih 

anlayışımızın nisbeten normal seyrine 

girdiğini söylemek mümkündür. Fakat 

bu arada harf değişikliği neticesinde 

eski vesikaları okuyabilecek çok az 

sayıda insanımız kalmış, tarihimizi 

istesek de canlandırma imkanı 

kalmamıştır. 

Mamafih, biz onu bıraksak bile, 

tarih bizi bırakmamakta ve 

Bosna'daki Arnavutluk'taki, 

Ortadoğu'daki olaylar önce bizi 

alakadar etmektedir. İşgal altından 

kurtarabildiğimiz küçük de olsa hiç 

olmazsa bu son Türk Vatanında 

idame-i hayat için kimseyi tehdit 

etmeyen, bırışçı bir devlet 

kurulmuştu. Ne var ki çevremizdeki 

olaylar, bilhassa Sovyetlerin 

yıkılışıyla ortaya çıkan Türk devletleri 

bizi gelecek kurma planlarımızı 

yeniden gözden geçirmeye 

zorlamaktadır. Tarih bize kendi 

kabüllendiğimizden çok daha büyük 

roller vermektedir. Bununla beraber 

tarihin bize vermiş olduğu rolü 

oynamamıza izin verilip 

verilmeyeceği ayrıca gözönünde 

bulundurulmalıdır. 

Devletin kendi tarihini 

canlandırmaya gayret etmesi çok da 

kötü bir yaklaşım olmasa gerektir. 

Fakat tarihi hakikatleri çarpıtmamak 

şartıyla. Tarihte geçen olayların tahlili 

ve yorumu kişilere göre değişebilir, 

bu gayet tabiidir. Önemli olan durum 

tespiti mahiyetinde olayları 

aydılatmaktadır. Bugünkü bilgi 

çağında, bizim yapamadığımız 

çalışmaları yabancı araştırmacılar 

tamamlamıştır ve maalesef kendi 

tarihimizi bize öğretmektedirler. 

Bundan daha acı bir şeyi tasavvur 

etmek mümkün değildir. Ancak irtidai 

kabilelere mahsus bu muameleyi 

kendimize reva görmemeliyiz. 

n f  
16. asrın başlarında büyük bir devlet 

kuran Osmanlı hanedanının 20 ciltlik 
bir tarihi bulunuyordu. Mamafih, bu 

gibi tarihler padişahlara takdim 
edildiği için büyük ölçüde resmi tarih 

hüviyetini taşımaktadırlar. 
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Bazı tarihçiler tarihi toplumların hafı
zası olarak tanımlarlar. Onlara göre, geç
miş ne kadar iyi kavranabilirse toplumsal 
hafızanın da boyutu bir o kadar geniş ve 
derin olur. Bundan dolayı hemen hemen 
bütün toplumların düşüncesinde tarih 
önemli bir yer teşkil eder. Dün olarak ad
dedilen geçmiş, şimdiki anın üzerinde et
kin bir güç olarak varlığını hissettirir. Do
layısıyla bütün tarih, çağdaş bir tarih 
olup, bir toplumun çağdaş milli çıkarları
na bağlı olarak yazılır. "Bugünün politi
kaları, geçmişten öğrenme girişimleri ile . 
yakından alakalıdır. Bu ise geçmişin nasıl 
olduğu algısına oldukça bağımlıdır1. 

Bilindiği üzere tarih bilimi ilk planda 
geçmişle ilgilenir. Geçmiş olaylar ise gü
nümüzde yaşayan ilim adamlarınca ince
lenmektedir. Dolayısıyla geçmiş büyük 
ölçüde bugüne, bugün ise gelecekle iliş
kilidir. Geçmişteki olaylar ise bugün ve 
yarın için değerlendirilirse bir anlam ifa
de eder. Böylece tarihçi geçmişi inceler
ken, incelediği olayların bugünle olan 
bağlantısını ortaya koyar. Bu yolla geç
mişin karanlıklarında kalan olaylar ay
dınlatılarak bugünkü bazı olayların açık
lanması ve anlaşılması daha kolay olur. 
Çünkü bir insan tarihi doğru ve iyi bilir
se, belli bir meselenin bugün alacağı du
rumu ve yarını daha iyi tahmin edebilir. 
Günümüzü anlama açısından insanların 
geçmişi nasıl değerlendirdiği büyük bir 
önem arz eder ama tarih tek başına bir ha
kikati arama disiplini değildir. Dolayısıy
la tarihin bugünü ve yarını belirleyen ka
çınılmaz bir faktör olması söz konusu de
ğildir. Geçmişteki kahramanlık imajları 
ve büyük adam kültleri aynı zamanda 
sosyal ilişkiler açısından büyük bir önem 
taşır. Bunlar tarihi ve sosyal mirasın par
çası olup, sosyal ilişkilerin şekillenişinde 
bir harç vazifesi görebilirler. Geçmiş 
olayların günümüzde yaşayan ilim adam
larınca incelendiği göz önünde tutulursa, 
geçmiş geniş ölçüde bugüne, bugün ise 
gelecekle ilişkilidir demektir. 

Toplumların menfaatinin bazı soyut 
kavramlarla değerlendirilemeyeceğine 
vurgu yapan Baykan Sezer, bunu şu şe
kilde açıklar; "Toplumun kendisi gibi çı
karları da tarih içinde oluşmaktadır. Ne

reden indiği belli olmayan ölçütler adına 
bir toplumun çıkarı belirlenemez. Top
lumlar kendilerine tarih içinde bir yer, bir 
rol ve çeşitli ilişkiler içinde bir çerçeve 
edinirler, oluştururlar. Toplumun tarihteki 
rolüne, yerine, edindiği çerçeveye uygun
luk ya da ters düşmek toplumun çıkarını 
saptamamıza yarar tek ölçüttür'". 

Buradan hareketle tarih bilincinin bir 
toplumun uluslararası arenada menfaatini 
koruyup gözetmede büyük bir önem arz 
ettiği söylenebilir. Çünkü uluslararası 
arenada tarih, toplumların diğer uluslar 
karşısında davasını haklı ve meşru gös
termek için başvurabileceği en önemli bir 
tanıktır. Bireyler kendi haklılık ve masu
miyetini mahkemede şahit dinletmek yo
luyla ortaya koymak isterler. Ancak top
lumlar arası ilişkilerde kişisel tanıklık 
pek bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla 
bir millet kendi davasındaki haklılığı or
taya koymak için tarihi yanına alır ve onu 
kendisine bir şahit ve delil olarak kulla
nır. Eric Hobsbawn bu gerçeği şu şekilde 
ifade eder: " Bir milleti millet yapan ma
zidir ve bir milleti diğer milletler karşı
sında kabul ettiren yine mazidir3 

Körfez Savaşı önce
sinde Kuveyti işgal 
eden Irak siyasal eliti. 
işgali meşrulaştırmak 
için Kuveyt'in Osman
lı döneminde Irak vila
yetinin bir parçası ol
duğunu iddia etmiş ve 
dolayısıyla günün politi
kası geçmiş dünya ile 
ilişkilendirilmiştir. Aynı 
şekilde Sırplar, Boşnakla-
ra karşı başlattığı savaş ve 
soykırımda tarihi bir 
meşrulaştırıcı mekanizma 
olarak kullanmıştır. 

Tarih siyasal iktidar
ların birer meşrulaş
tırma aracı olarak za
man zaman de \* reye 
girmiştir, örneğin, Do-
ğu-Avrupa ülkeleri 
Rusya'nın siyasal 
kontrolünde olduğu dö
nemde Rus tarihi bu ül 

Uluslararası arena

da tarih, toplum

ların diğer uluslar 

karşısında davasını 

haklı ve meşru 

göstermek için 

başvurabileceği en 

kelerin eğitim programlarında zorunlu 
ders olarak okutulmuştur. Ancak mantıki 
kurgusu iyi olmayan ve çarpıtılmış bir ta
rihsel açıklamalar kısa bir dönemde bu 
ülkelerde birleştirici bir rol oynamışsa da, 
uzun dönemde yeni nesil için problem ve 
çatışmalara dönüşmüştür. Bu durum, ya
kın zamanlarda dağılan Sovyetler Birliği, 
Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde 
yaşanan karmaşalarda kendisini hissettir
miştir. Bu bölgelerde yaşanan olaylarda 
bu devletlerin eğitim sistemlerinin verdi
ği gerçekleşmeyecek ümit ve realistlik 
olmayan tarihsel sunuşların önemli bir 
rol oynadığı sosyal bilimcilerce kabul 
edilmektedir. 

Bir rejim veya siyasal sistem, kabaca 
bir toplumun " anayasal düzeni" veya 
otorite yapısı olarak düşünülebilinir. Sos
yal bilimciler farklı rejim tipleri hakkında 
konuşurken, monarşi, aristokrasi veya 
demokrasi gibi kavramı kullanırlar ki 
bunlar siyasal arenada kararların nasıl 
alındığı ve uygulandığına işaret eder. İşte 
Türkiye'de milli devlet kurma süreci, bir 
yandan işgal kuvvetlerini ortadan kaldır
ma, bir yandan da yeni bir hükümetin ve 

sistemin kurulması 
biçiminde gelişmiş
tir. Türkiye'de 
1923 'ie beraber mil
li devlet olma yö
nünde atılan adımlar 

arasında, aynı za
manda yeni devlete bağım
lı ve sadık bir vatandaş ya
ratma süreci de başlatıl
mıştır. Bu ise, insanların 
daha önceki yapıya olan 
sadakatlerinden uzaklaş
tırılması ve yeni yapıya 
bağlanması biçiminde 
planlanmıştır. "Ulus-
Devletlerin yeni ve ta
rihsel oldukları yaygın 
olarak kabul edilmekle 
birlikte, genellikle siya
sal ifadesi olma iddi
asında oldukları ulusun 
ezeli bir geçmişten kay
naklandığına ve daha da 
önemlisi sınırsız bir ge
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leceğe doğru kesintisizce ilerlediğine 
inanılır"4 

Buna göre modern ulus devletlerin 
sağlam bir köke dayanma ihtiyacında ol
duğunu anlamak zor değildir. Ezelden 
beri var oian, insanların zor zamanlarında 
sığınacakları bir dönem her zaman vardır. 
Eliade, bu dönemi "altın dönem" olarak 
adlandırır.5 

İster bilinçli, isterse bilinçsiz olsun, 
tarih olarak neyin öğretildiği ve nasıl öğ
retildiğinde devletin etkisi görülür. Çün
kü her rejim bir değerler düzenini gerçek
leştirir. Özellikle savaşanlar, uğrunda ha
yatlarını tehlikeye attıkları davayı ihti
şamla süslerler. Bu sebeple muzaffer 
olanlar zafer sonrası geçmişi dilediği gibi 
yorumlama hakkını doğal olarak kendile
rinde bulurlar. Kendi zaferlerini bugüne 
kadar görülmemiş, insanlığın en yüce za
feri olarak görme eğilimine girerler. Do
layısıyla tarihi de yenilgilerden ziyade, 
başarı ve zaferler ile özdeşleşme daha ko
laydır. Bundan dolayı, her toplum kendi 
genç nesline milli kahramanlarını tanıma 
ve bunların tarihte oynadığı rolleri yücel
terek eğitme yoluna gider. Genç kuşaklar 
dost ve düşmanlarını bu yolla öğrenir. 
Özellikle, ben kimim, dostlarım ve düş
manlarım kimlerdir gibi sorunların ceva
bı tarihsel süreç içerisinde anlamlandırı
lır. 

Hemen hemen bütün çağdaş rejimler 
vatandaşları arasında ortak bir kimliği 
geliştirme ve onlar arasındaki farklılıkla
rı ortadan kaldırmak için siyasal eğitim 
programlan geliştirirler. Bu tür program
lar yoluyla geliştirilen duygular rejime 
olan destek ve bağlılığı güçlendirme 
amacına yöneliktir6. 

Bunu gerçekleştirmenin yollarından 
birisi ise " tarih öğretimi tarih bilincindir. 
Bütün tarih, çağdaş bir tarih olup, bir top
lumun veya rejimin çıkarlarına bağlı ola
rak yazılmıştır. Aynı şekilde günün politi
kaları geçmişten öğrenme girişimleri ile 
alakalı ve dolayısıyla geçmişin nasıl ol
duğu algısı oldukça anlamlıdır7. 

Geçmişin yeterli derecede değerlen
dirmesi yapmadan, günümüzü anlamak 
mümkün değildir. " Geçmişi olmayanın 
geleceği olmaz" sözü bunu onaylamaya 

yöneliktir. Ama bir sosyal bilimci, geç
mişin hatırına geçmişle ilgilenmez. O, 
geçmişin milli benliği oluşturmada haya
ti bir önem taşıdığı ve onun çağdaş ha
yatta birey ve grupları harekete geçiren 
bir unsur olması sebebiyle ona ilgi duyar 
. Bu bağlamda, tarih bir toplumun dış 
dünyayla ilişkisi ve kendi kültür, siyaset 
ve ekonomi politikalarının oluşumuna te
mel teşkil eden önemli kaynaklardan bi
risidir. Dolayısıyla tarih her türlü ideolo
jik devlet veya rejim için meşruluk ka
zanmada önem arz eder. Hobsbawn, bu
nu şu şekilde ifade eder. " Tarihçiler ma
ziyi üretendir. Maalesef ideologların iste
diği akademik tarihçilerin yazdığı tarih 
değildir. Onlar ideolojilerinin istediği ve 
gerektirdiği tarihi isterler ki. bu ise ger
çek olmayan bir mitolojidir"8. 

Özellikle modern ve devrimci rejim
ler; "Geçmişle olan bağı kırar ve kendine 
özgü bir mazi oluşturur. Bu geçmiş veya 
yeni oluşturulan mazi, belirli bir tarihle 
başlatılabilir, örneğin, 1789'. Hemen he
men her devrim, olağanüstü bir durum 
veya bir rejimin siyasal krizlere girdiği 
dönemlerde, tarih şuuru ve öğretiminin 
ön plana çıktığı görülür. 

Aynı şekilde her öğretme ve öğrenim 
süreci insana belli bir tip davranış kazan
dırmayı amaçlar1". Bu durum Türkiye 
Cumhuriyeti içinde geçerlidir. Cumhuri
yetin ilanından sonra Türk siyasal eliti 
eğitime büyük bir önem vermiş, milli ve 
modern bir eğitim sistemi ile Türk toplu
munun esaslı bir transformasyonunu ger
çekleştirmek istemiştir. Bu doğrultuda 
1924 yılında eğitimin ve öğretimin bir
leştirilmesi ile, bütün okulların program
ları değiştirilmiş ve yeni programlarda 
milli tarih, kültür ve eğitim politikaları 
ön plana çıkarılmıştır. Eğitim, aynı za
manda, hayata karşı laik-pozitivist bir ta
vır alışı geliştirme ve empoze etmek için 
kullanıldı. Çünkü Kemalistler Batı'nın 
ilerlemesindek i temel etmenin bu oldu
ğunu düşünüyorlardı". 

Türkiye'de siyasal eğitim, özellikle 
diğer Batı dışı toplumlarda da görüldüğü 
üzere, modernleşmeyi gerçekleştirme ve 
kabul ettirme amacına yönelik olmuştur. 
Burada ise, tarihsel ve siyasal miras aktif 

İ 

"Kırıkkale Iniversitesi, Fen 
Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji 

Bölümü, öğretim Üyesi 

1963 yılında Kahramanmaraş-
Afşin'de doğdu, ilköğrenimini Af
şin'de, Orta Öğrenimini ise Kahra
manmaraş'ta tamamladı. 1987'de İs
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Sosyoloji Bölümünden mezun ol
du. 

1989'da Milli Eğitim Bakanlığı
nın Sosyoloji alanında açtığı Yurt Dı
şı Master sınavını kazandıktan sonra 
bir süre Orta-Doğu Teknik Üniversi
tesi ve Oxford'da (İngiltere) İngilizce 
dil öğrenimi gördü. 

Bristol Üniversitesi, Master 
1997 yılında, Sakarya Üniversitesi, 
Doktorluğu ünvanı verildi. Halen 
Kırıkkale Üniversitesi, Sosyoloji 
Bölümü, Kurumlar Sosyolojisi ana 
bilim dalında öğretim üyesi olarak 
çalışmakta olup, İngilizce ve Fran
sızca bilmektedir. 

ve önemli bir rol oynamıştır. Cumhuriye
tin ilk dönemi Osmanlı'nın hem kurum
larının hem de değerlerinin değiştirildiği 
bir dönem olmuştur. Bu süreçte, resmi 
eğitim kurumları, medya, Halkevleri, 
Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve 
Cumhuriyet Halk Partisi gibi kurum ve 
kuruluşlar yeni bir tarih ve toplum yarat
ma mekanizmaları olarak faaliyet göster
miştir12. 

Yeni kurulan Cumhuriyet idaresi, 
hem yaşama hem de iktidar olma şansını 
arttırmak için yeni nesli kendi değerleri 
ile donatmak istemiştir. Bu doğrultuda 
Cumhuriyet idaresini kuranların başarıla
rından seçilen belli günler bayram ilan 
edilirken, genç neslin yetiştirilmesine bü
yük önem verilmiştir. " Bir genç nesle 
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muhtacız ki, onun Ağrı'dan Akdeniz kıyı
larına kadar Türkiye'nin her bucağında 
yaşayan her mensubu kendisine" Devle
tin filan milli dava üzerindeki siyaseti ne
dir? denildiğinde cevabım hiç olmazsa üç 
satırda kristalleşmiş bir düsturda ifade 
edebilsin ve bilsin ki, Türk Yurdunun her 
yerinde her genç bu suale böyle cevap ve
rir" 13. Bu çerçevede Türkiye'de yeni bir 
tarih ve toplum projesi yürürlüğe kon
muştur denilebilir. 

Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlı
ğı, 1929 yılında dört ciltten oluşan resmi 
tarih kitaplarını yayınlar. Bu dönemin 
resmi tarih kitaplarının metin analizi, bu 
dönemin siyasal elitinin yeni toplum ve 
tarih anlayışını yansıtır ve ortaya koyar. 
Her şeyden önce bu dönem tarih kitapla
rı Türklerin etnik kökenine çok büyük 
vurgu yapmış ve Türkler ile diğer eski 
uygarlıklar (Sümerler ve Hititler) arasın
da yakın ilişki ve benzerlikler kurulmaya 
çalışılmıştır14. Cumhuriyet devriyle bera
ber Türk tarihi " İlerleme Fikri" etrafında 
yeniden yorumlanır ve bu yorum yapılan 
ve yapılacak olan sosyal ve siyasal re
formlara kaynak ve destek oluşturmak 
için kullanılır. 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte İslam 
öncesi Türk tarihi okutulmaya başlar ve 
bu sadece Türklük şuurunun kazandırıl
ması amacına yönelik olmamış, aynı za
manda, milli devlet ve vatan anlayışları 
ile Türk toplumunun batılılaşması yönün
de kullanılmış. Bu tür eğilimler, dönemin 
düşünürlerinden Ziya Gökalp'm çalışma
larında da kendisini hissettirir. Ona göre; 
" Avrupa toplumları, klan, Hıristiyanlık 
ve medeniyet dönemi gibi üç dönemden 
geçmiştir. Türk toplumu da bu üç tarihsel 
dönemi: kabile (İslam öncesi), Müslüman 
(Ümmet) ve Tanzimat (Batı medeniyeti) 
olarak yaşamıştır15. 

Cumhuriyet döneminin ilk elitleri, 
kendi düşünceleri olan yeni toplum ve 
yeni dünya çerçevesinde bir tarih şuuru 
empoze etmişlerdir. Bunda dönemin elit
lerinin dünyayı algılamalarmdaki tarz 
önemlidir. Her şeyden önce bu dönemin 
eliti yirminci asrın milletler asrı olduğuna 

inanmıştır. Dolayısıyla, İslam tarihi ile 
ciddi bir şekilde millet ve milli devlet şu
urunun verilemeyeceğine kanaat getir
mişlerdir. Çünkü onlar, İslam düşüncesi
nin ümmet felsefesi bağlamında böyle bir 
milli şuurun oluşmasına izin vermeyece
ğine inanmışlardır. 

Cumhuriyet devrinde, İslam öncesi 
Türk tarihi yanında Batı tarihinin de ge
niş bir biçimde okutulduğu görülür. Bun
da da dönemin siyasi elitinin düşünce ya
pısının önemli bir rol oynadığı düşünüle
bilir. Avrupa'daki pozitivist düşünceden 
kaynaklanan bir etki ile, Batı tarihinin iyi 
bilinmesiyle ( Batıdaki Rönesans hareke
tinin temelinde Antik Yunan ve Roma 
kültürünün yeniden keşfi önemli bir yer 

teşkil eder), Türk toplumunun da 
medeniyet yolunda önemli hamleler ya
pabileceğine inanılmıştır. Her ne kadar 
Türkler tarihte bir çok medeniyeti yarat-
mışlarsa da, şimdiki en ileri medeniyet 
batı medeniyetidir. Dolayısıyla, Batı me
deniyetinin öğrenilmesi ile Türk toplu
munun hızlı bir şekilde çağdaş medeniyet 
seviyesine ulaşılabileceği düşünülmüştür. 
Dolayısıyla 1929 yılında orta öğretim ku
rumlan için yazılan resmi tarih kitapla
rındaki İslam öncesi Türk tarihi ile ilgili 
materyal; Türk tarihinin uzun dönemden 
beri devam ettiği yoluyla genç nesle yeni 
sorumluluklar yüklemek ister. Türk top
lumunun gelişmesi ve milletler içerisinde 
hak ettiği yeri alabilmesi için batılılaşma 
gereği ve pozitivist bakış açısının önemi 
üzerine vurgu yapar ve böylece laik-mil-

liyetçi bir kimliğin yaratılması için Cum
huriyet devrinin reformlarının uygulan
ması ve ihtiyaçlar nedeniyle hızlı bir de
ğişimin ön plana çıkarılmasını," empoze 
eder. 

Aynı dönemde İslam ve Türk İslam 
tarihi ile ilgili tarihi materyal de, Cumhu
riyet ideolojisi ve devrimleriyle uyumlu 
bir hale getirilmiştir. İslam tarihi ve öğre
timi, 1930'lu yıllarda siyasal iktidarın 
dünya görüşü çerçevesinde sunulmaya 
çalışılmıştır. İslam'ın yayılışı ve yükseli
şi, Türk toplumunun İslamlaşması, Os
manlı kültür ve sanat hayatı gibi süreçler 
yeni rejimin siyasal ve sosyal reformları 
doğrultusunda küçümseyici bir tavır içe
risinde ve yeni rejimin haklılığını ortaya 

koyacak bir biçimde ele alınmış ve empo
ze edilmiştir. Dolayısıyla İslami Türk Ta
rihinin 1930'larda öğretiliş biçimi ve ga
yesi 1924- 1928 yılları arasında gerçek
leştirilen devrimleri meşrulaştırıcı bir un
sur olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla 
Tanzimat (1839-1876) dönemi yapılan 
değişiklikler, sadece Batının sempatisini 
kazanmak için yapılan değişiklikler ola
rak görülmüştür17. Bir başka ifadeyle, 
1929 yılındaki Tarih kitapları tarihi 
materyali; reformlara ihtiyaç olduğu, 
eğer bu yapılmadığı takdirde, Türki
ye'nin çağdaş çıkarlarının korunamaya-
cağı ve daha önceki reformların yersiz ve 
zamansız olduğu yönünde kullanmış ve 
yorumlamıştır. 

Türkiye'nin siyasal rejiminin 1946 

Yetıi kurulan 
v $y-'c 

Cumhuriyet idaresi, \ 
hem yaşama hem de , 
iktidar olma şansını 
arttırmak için yeni I 
nesli kendi değerleri 
ile donatmak 
istemiştir. 
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sonrası çoğulcu siyasal parti sistemine 
yönelmesiyle birlikte, Türk tarihi ile ilgi
li tarihi materyalin yorumlanışı ve sunu
luşunda bir değişme olduğu gözlenir. Bu
nun en belirgin örneği, 1950'li yıllarda, 
1930'ların resmi tarih kitaplarının devre 
dışı bırakılması ve yeni tarih yazılımının 
desteklenmesidir. Demokrat Partinin ikti
dara gelişinden kısa bir süre sonra, Milli 
Eğitim Bakanlığı, 14 Haziran 1950 tarih
li kararıyla, Niyazi Akşit ve Emin Oktay 
tarafından yazılan yeni tarih kitaplarını 
liselerde okutulmak üzere tavsiye eder. 

1950 dönemi lise tarih kitap larının 
metinsel analizleri ise, 1929'lu yılların-
dakine nazaran bazı farklılıklar sergiler, 
örneğin, 1950'li yıllardaki tarih kitapları, 
eski Türklerdeki dinsel hayattan söz 

rını keşfetti ve bu yolda önemli ve gerek
li atılımlar yaptı" Aynı değerlendirme
ler II. Mahmut için de yapılır. "II.Mah-
mud, ülkeyi gezerek, toplumun problem
lerini öğrendi. XVI. yüzyıldan beri yapıl
mayan geleneği yeniden başlattı. II. 
Mahmut zamanında yapılan değişimler 
Batı modelindeydi. Yapılan reformlar ge
rekliydi" 20 gibi değer hükümleri taşır. 

1950'li yıllarda, tarihi materyalin su
nuluş ve kullanılış biçimi, bu dönemde 
Türk tarihinin, radikalizmden ziyade, li
beral ilerlemeci bir ideoloji çerçevede su
nulduğunu gösterir. Çünkü III. Selim ve 
II. Mahmud Türk tarihinin önemli iki 
adamı olarak görülmüştür. Kısaca, Türk 
toplumunun batılılaşması ve reformlar 
1950'den itibaren devrimci bir bakış açı-

Batı tarihinin iyi bilin-
mesiyle Tiirk toplumu

i • nun da medeniyet yolun
da önemli hamleler 
yapabileceğine 
inanılmıştır. Dolayısıyla, 
Batı medeniyetinin 

lj J» v« i I |l| - ili öğrenilmesi ile Tiirk 
s: I w İV \j I] ••MU* mH toplumunun hızlı bir 

1 »UJf [ ai 
şekilde çağdaş medeniyet 

1 »UJf [ ai seviyesine ulaşılabileceği 
1R-  l luUHİ  İE—iB düşünülmüştür. 

ederken, Türklerin dininin tek tanrılı bir 
din özelliğine sahip olduğuna işaret eder. 
Hatta, Türklerin eski dini ile İslam dini 
arasında benzerlik ve bağlar bulunduğu
na açıkça vurgu yapar. Bunu " Eski Türk
ler cennet, cehennem ve kıyamet gününe 
inanmaktaydılar'"8 biçiminde ilişkilendi-
rir ve ifadelendirir. 

1950'li yıllardaki kitaplarda, Türk ta
rihinin batılılaşma, değişme ve reformla
rın yaşandığı dönem olan (1789-1876) 
tarihlerin sunulmuş ve yorumunda bir de
ğişim gözlemlenir. 1929'lu yılın kitapla
rında, (1789-1876) arası yapılan reform
lar yersiz, köksüz olarak görülürken, 
1950'li yıllardaki tarih kitaplarında, III. 
Selim, II. Mahmud gibi Sultanların şahsi
yet ve politikalarından övgüyle söz edilir. 
" III. Selim imparatorluğunun aksaklıkla

sıyla değil de evrimci bir bakışla ele alın
maya başlar. Dolayısıyla 1950'lerden 
sonra, Osmanlı kültür ve medeniyetine 
karşı aşağılayıcı tavır aniden kısmen so
na ermiştir. Burada akla şöyle bir soru 
gelebilir. Bu aşağılayıcı tavırdan kısmen 
uzaklaşma nereden ve neden kaynaklan
maktadır? Türk tarihçileri bu dönemde 
Osmanlı tarihi ile ilgili yeni bilgi ve bel
geler mi elde etti? Bulmadıkları yeni bir 
gerçek olmadığına göre, bu değişim an
cak bir davranış değişiminin sonucu ola
rak görülebilir. Bu dönemin siyasal eliti, 
belki de Osmanlı tarihi mirasının artık 
Cumhuriyet dönemi reformlarına bir teh
dit oluşturmadığına inanmışlardır. Belki 
de sadece reform adına geçmişin kötü-
lenmesinin bir anlamı ve faydası olmaya
cağına inanarak, Osmanlı ve İslami geç

miş ile işbirliğini daha yararlı olarak gör
müş olabilirler. 

Görüldüğü üzere, Türkiye'de tarihi 
materyal siyasi elitin yapısına ve dünya 
görüşüne göre yeniden yorumlanmış ve 
sunulmuştur. Bir başka ifade ile, siyasi 
iktidarlara bağlı olarak tarihi materyaller 
yeni kahramanlar oluşturmak için kulla
nılmıştır. Yeni kahramanların yaratılması 
ve tarihin bir siyasal meşruiyet aracı ola
rak sık sık kullanılması bazı sosyologlar-
ca ciddi olarak eleştirilmiştir. Baykan Se
zer, "Türk Sosyolojisinin Problemleri" 
adlı çalışmasında bu konuyu ele alır ve 
sorgular. "Bu III. Selim de kim? Sultan 
Abdulaziz'in güreş sevgisinden dolayı 
boş kafa olduğunu bize söyleyen tarih, 
III. Selim'in ideal ve iled görüşlü olduğu 
sonucunu nasıl çıkarır? III. Selim'in Ba
tı'yı bildiği gerçekten doğru muydu? 
Gerçekten O, batılı değerlere inanmış 
mıydı? Devletin yararına olacak, batılı
laşma konusunda kararlar verebilecek bir 
yeteneğe sahip miydi?"21 gibi sorular yö
neltmiştir. Sonuç olarak, 1950'li yıllarda 
modern Türk tarihi ile ilgili tarihi mater
yal de; reforma olan ihtiyaç ve bu ihtiya
cın sadece Atatürk değil, III. Selim ve II. 
Mahmud gibi liderlerce de fark edildiği 
ve dolayısıyla Türk tarihinin evrimci bir 
çizgide kullanıldığı ve sunulduğu yönün
de önemli veriler içerdiği söylenebilir. 

1980 ihtilali sonrası ise, tarih eğiti
minde önemli değişme ve gelişmeler ol
muştur. Bunun en açık ve belirgin işareti, 
1982 Anayasasının " Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi" adında yeni bir dersin üni
versitelerde zorunlu ders olarak okutul-
masıdır. özellikle 1980 sonrası "Milli Ta
rih " kavramı siyasal elit tarafından sık 
sık gündeme getirilmiştir. Bu doğrultuda 
yeni milli tarihin yazılması desteklenmiş
tir. Ancak bu bağlamda burada, siyasal 
elitçe kullanılan milli tarih kavramının 
sakat bir kullanım arz ettiğini de belirte
lim. Çünkü bu kavram daha önce anlatı
lan ve okutulan tarihin milli olmadığı yö
nünde bir yorumu da gündeme getirir. 

Yeni "Milli Tarih " anlayışı doğrultu
sunda ve çocuklara milli şuurun verilme
si kapsamında, özellikle orta öğretimde 

OCAK'99 39 HAK-İS 



TÜRKİYE'Yİ 
KONUŞMAK 

her ders hocasından (mesleğine bakıl
maksızın) derslerinde belli bir süre Ata
türkçülük ve milli kahramanlar hakkında 
konuşulmaları tavsiye edilmiştir. Bu dö
nemde yeni "Milli Tarih" anlayışı çerçe
vesinde yazılan ve okutulan tarih kitapla
rından birisi Profesör Dr. Faruk Sümer ve 
Yüksel Turhal tarafından yazılmıştır. . 

Bu kitabın ilk cildi, M.Ö. 375 ila 
1683 yıllarını "Türk Çağı" olarak vurgu
lamıştır. İlk Türk Kara Kuvvetlerinin Me
te Han tarafından kurulduğuna dikkat 
çekmiştir2. Türk Çağı olarak adlandırılan 
dönem aslında Eliade'nin ifadesiyle " al
tın dönem" yani en parlak dönemdir. Ya
zarlar Türkler adına ilk kurulan devletin 
Bumin Han tarafından kurulan Göktürk
ler, ikincinin ise, Atatürk tarafından kuru
lan Türk devleti olduğuna dikkat çeker. 
Böylece yazarlar, Bumin Han ile Ata
türk'ün Türk tarihinde önemli bir konu
ma sahip olduğuna vurgu yaparlar3. Bu
na benzer bir ilişki İltiriş ile Mustafa Ke
mal arasında kurulur. "İltiriş Türkleri bir 
bayrak altında toplayarak 682 yılında 
İkinci Göktürk devletini kurmuştur" 24. 
Kitabın yazarları buradan şöyle bir sonu
ca varmak isterler. "Türk milleti karizma-
tik liderlerin etrafında toplanma eğilimi
ne sahiptir. Bu yolla birleşerek büyük ba
şarılar yaratma kapasitesine sahiptir'"5. 
Bu durum, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da 
Samsun'a ulaşmasıyla izah edilir. Ata
türk'ün Samsun'a ilk vardığında, tıpkı 
İltiriş gibi, çevresinde bir kaç kişinin var 

Her farklı iktidara göre 
Türk Tarihi yeniden 
yorumlanmış ve bu, 
iktidarlar için birer 

meşruiyet kaynağı ve 
dayanağı haline gelmiştir. 

Sosyo-ekonomik 
programlar da başarılı 

olamayan bir çok iktidar 
tarihe sığınmış ve onunla 

kendi başarısızlığını örtme 
gayretine düşmüştür. 

olduğu ama kısa bir süre sonra onun ka-
rizmatik kişiliğinin etrafında toplanıldığı-
na değinilir. " İltiriş ve Atatürk sadece dış 
düşmanlara karşı değil, ayrıca iç düşman
lara karşı mücadele vermiştir" 26. Ayrıca 
yazarlar Türklerdeki milli duyguların ve 
milliyetçiliğin (vatan ve kültür sevgisi
nin) Fransız devriminden bin yıl önce 
Göktürklerde yüksek bir seviyeye ulaştı
ğına atıfta bulunur.27 Dolayısıyla, yazarla
ra göre, Fransız devrimi Türklerin millet 
olma şuuruna yeni bir şey getirmemiştir. 

Kısaca, 1986'lı yıllarda da İslam ön
cesi Türk tarihinin öğretimi Türklük şu
uru ve milli vatan duygusunun gelişimi 
için kullanılmış ve manipüle edilmiştir. 
Aynı şekilde kitabının yazarları eski 
Türklerin dini ile İslam arasında bir ben
zerlik ve ilişkiye de dikkat çekerek geç
miş ile şimdiki durum arasında bir bağ 
kurmaya çalışmışlardır. Bir başka ifade 
ile Türklük monoteist bir yapı ile destek
lenmiştir. Bütün bunlar bize, 1980'li yıl
lardan sonra orta öğretim için tavsiye edi
len kitaplarda tarihi materyalin; milli bir
lik ve beraberliğin önemi, Atatürk ilkele
rine olan bağlılığın önemi ve akılcı ve 
milli bir dinin milli bütünlük açısından 
önemi üzerine kurgulandığını gösterir. 

Değerlendirme 
Gerek farklı dönemlere ait tarih ki

taplarının içerik analizleri, gerekse Türk 
Eğitim Sistemi ve öğretim programları 
Tarih öğretiminin Türkiye'de önemli bir 
yer tuttuğunu açıkça ortaya koyar. Buna 
dayalı olarak her yaş grubunun seviyesi
ne bağlı olarak programlanan tarih öğre
timinin, siyasal iktidarlar için birer meş
ruiyet kaynağı olarak görüldüğü söylene
bilir. 

1950'ler döneminin eliti, İslam'ın 
aşırı bir biçimde polarizasyonunu önleme 
hususunda dikkatli davranmıştır. Bu du
rum yeni kahramanların (tarihsel kişilik
lerin) yaratılışında kendisini yansıtmak
tadır. Osmanlı Sultanlarından III. Selim 
ve II. Mahmud gibi reformcuların önem
li devlet adamı olacak lanse edilmelerinin 
iki yönlü bir işlev gördüğü söylenebilir. 
Birincisi, bu yolla sağ ve soldan yüksele
cek radikalizmin önü kesilmek istenmiş
tir. İkincisi ise, liberaller, kendi anlayışla
rı çerçevesinde modernleşme çabalarını 

evrimci bir anlayışta devam ettirmek iste
miştir. Dolayısıyla, 1950'li yılların kitap
larındaki değişikliklerin hem Türkiye'nin 
iç yapısı hem de onun dış dünya ile olan 
ilişkilerinde meydana gelen değişmelerin 
bir sonucu olarak meydana geldiği söyle
nebilir. Türkiye'deki temel içsel değiş
melere örnek siyasal demokrasiye geçiş
tir ki bu siyasal elitin yapısında da deği
şikliklere yol açmıştır. Yeni siyasal elit 
belki de Cumhuriyet rejimine geleneksel 
otoritelerden ciddi bir tehdidin artık gele
meyeceğine artık inanmıştır. İkinci olarak 
devrimci elitin politikalarının halk ile 
devletin birbirine yabancılaştığı inancı da 
önemlidir. Dolayısıyla 1950'lerdeki yeni 
elit, halk ile devleti kaynaştırmak, milli 
bütünlüğü korumak ve bu yolla iktidarla
rını sürdürmek için geleneksel değerleri 
göz önüne almış olabilir. 

Türkiye'nin dış dünya ile olan ilişki
lerindeki değişme ve gelişmelerinde ta
rihsel materyalin yeni yorumunda etkin 
bir yol oynadığı söylenebilir. İkinci Dün
ya Savaşından sonra Türkiye, Rusya ile 
kritik bir ilişkiler ağı yaşamıştır. Rus ya
yılmacılığı ve komünizm bu dönemde 
Türkiye için ciddi tehdit oluşturmuştur. 
Bu durum yeni eliti ciddi olarak kaygı
landırmıştır. işte bu nedenle İslam ve 
İslami geçmiş hem toplumu dinamik tut
mak hem de Rus yayılmacılığına karşı bir 
sosyal güç olarak kullanılmış olabilir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi ister 
bilinçli, isterse bilinçsiz olsun, tarih ola
rak neyin öğretildiği ve nasıl öğretildi
ğinde siyasal iktidarın etkisi görülür. An
cak bu durum Türkiye'de daha bir be
lirgin ve yaygın hale gelmiştir. Her farklı 
iktidara göre Türk Tarihi yeniden yorum
lanmış ve bu, iktidarlar için birer meşru
iyet kaynağı ve dayanağı haline gelmiştir. 
Sosyo-ekonomik programlar da başarılı 
olamayan bir çok iktidar tarihe sığınmış 
ve onunla kendi başarısızlığını örtme 
gayretine düşmüştür. Bu durum Türkiye 
siyasal iktidarlarının Türkiye Tarihini, 
Türk Devrim Tarihi, Türk İnkılap Tarihi, 
Türkiye Cumhuriyet Tarihi, Atatürk İ-
keleri ve İnkılabı Tarihi, Milli Tarih gibi 
bir çok isimle adlandırmasında kendisi 
açıkça gösterir. Aynı şekilde bu durum 
Batı ile kıyaslandığında Türkiye'nin 
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siyasal elitinin eğitim alanında "milli 
benliğin" oluşumunda daha ağır prob
lemlerle karşılaştığını ortaya koyar. Bu 
kendisini tarihi materyallerin yorumunda 
ve siyasal elitin politikalarında açıkça 
hissettirmektedir. Bu problem bir çok Av
rupa ülkesinin eğitim sistemlerinde daha 
az yaşanmaktadır. Örneğin, Avrupa'daki 
eğitim sistemleri toplumun geneli 
tarafından kabul edilen değerler sis
temini, toplumsal iletişimin temeli olarak 
ele alırken, Türk eğitim sistemi iktidar
ların ideolojisini sosyal iletişimin temel 
taşı olarak görmüş ve uygulamıştır. Her 
siyasal iktidara göre farklı biçimde em
poze edilen y eni değerler sistemi bundan 
dolayı kitlelerin gönlünde sağlam temel
lere oturtulamamış ve zaman içerisinde 
bir boşluk ortaya çıkmıştır. 

Tarihi materyalin yorumu, en etkin 
siyasal grup olan hükümetler tarafından 
etkilenmiş ve bu Türkiye'de radikal laik 
ekol ile liberal ilerlemeci ekol iki ana 
akım olarak karşımıza çıkmıştır. Her iki 
akımda, resmi siyasal kültürün fikirlerine 
katkı yapmış ve bu bir bakıma modernize 
eden azınlığın bir alt kültürü olmuştur. 
Bu modernleştirici kültürün empoze 
edilişi ve gelişiminde yönetici elit bir çok 
problemle karşı karşıya kalmıştır. Kısaca 
hükümetler, gençlerde kabiliyet ve güven 
duygusunun yaratılışında başarılı perfor
manslar sağlayamamışlardır. Siyasal 
açıdan iki etkin grup olan radikal ve 
liberal siyasal elitin "milli kimlik" 
politikaları Silahlı Kuvvetleri tatmin 
edememiş ve ordunun üç kez 
müdahalesiyle karşılaşılmıştır. 

1923 sonrası devletin yeni ve farklı 
bir tarih anlayışı geliştirmesi bir gerek
lilikti. Fakat bu politika bazı devlet 
görevlilerinin aşırı indokrinasyonuna 
karşı kontrol edilmeliydi. Siyasal elit 
kendini izole etmemeli ve toplumun 
geniş kesimleriyle iletişim kanalları aç
malıydı. Ayrıca, genç nesil, ortak temel 
değerler çerçevesinde sosyal ve siyasal 
değerlerin çeşitliliğini tanımalı ve öğren
meliydi. Çünkü tarih demokratik değer
lerin öğretilmesi için de kullanılabilir ki 
ancak bu yolla sosyal gruplar arasında bir 
iletişim sağlanabilir. 

Tarih öğretiminin başarılı olması, an
cak bireylerin doğru olan tarihsel gerçek

likle yüz yüze 
g e l m e s i y l e  
m ü m k ü n 
dür. Çünkü 
t o p l u m l a r  
yanlış tarih 
ile doğru 
bilinç ve 
şuur oluş
t u r a m a z l a r .  
Tarih öğ
retenin en 
büyük sorum
luluğu, bireyin gelişimine temel 
olacak tarih bilgisini en doğru ve en geniş 
biçimde sunmaktır. En iyi tarih eğitimi, 
her türlü ön yargılardan ayıklanmış ve 
yalnızca nesnel temellere dayanan bir 
eğitimidir, ön yargılarını tarihe yansıtan 
bir tarihçi bir bilinç bozucudan başka bir 
şey değildir.28 Türk resmi tarih anlayışı 
genelde toplumun neyi araması gerek
tiğini empoze etmiştir. Oysa ki insanın 
neyi nasıl ara ması metodolojik bir sorun
dur ve bunu tarihçi bilemez. Tarihin 
manasına ulaşmak gayesiyle düşüncenin 
baskı altında tutulmaması gerekir. Çünkü 
insanların yaşadığı tecrübe ile tarihçinin 
canlandırdığı arasındaki fark büyüdükçe 
keyfilik ve karmaşa artar. Dolayısıyla bir 
tarihin anlaşılabilir olması için yaşayan
lar ile yaşamayanlar arasında bir yakınlık 
bulunmak zorundadır. 

Cumhuriyet dönemi Türk tarihi 
açısından önemli bir dönemdir. Yaklaşık 
iki yüzyıldan beri gerçekleştirilmek is
tenen reformlar bu dönemde gerçekleş
tirilmiştir. Bu reformlar, Türk toplumunu 
Batı medeniyetinin de üstünde bir refah 
ve gelişmişlik düzeyine çıkarmayı amaç
lamıştır. Bu konuda reformları gerçekleş
tiren kurucu siyasal elit önemli bir çığır 
açmıştır. Ama daha sonra iktidara gelen 
siyasal elitler bu konuda başarılı perfor
mans sergileyememişlerdir. Yani endüst
riyel, teknolojik, sosyal ve kültürel alan
larda Batı ile boy ölçüşebilecek başarılı 
projeler ortaya koyamamışlardır. Tür
kiye'nin yerüstü ve yeraltı kaynaklan iyi 
değerlendirilip, Türk insanının hizmetine 
yeteri derecede sunulamamıştır. Yaklaşık 
10 milyona yakın bir işsizler kitlesi ve 
çalışanlarının da büyük çoğunluğunun 
asgari ihtiyaçlarını güçlükle sağladığı bir 

Türk resmi tarih anlayışı genelde 
toplumun neyi araması gerektiğini 
empoze etmiştir. Oysa ki insanın neyi 
nasıl araması metodolojik bir sorundur 
ve bunu tarihçi bilemez. Tarihin 
manasına ulaşmak gayesiyle düşüncenin 
baskı altında tutulmaması gerekir. 
Çünkü insanların yaşadığı tecrübe ile 
tarihçinin canlandırdığı arasındaki fark 
büyüdükçe keyfilik ve karmaşa artar. 

durum ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet 
döneminde dile getirilen ideallerin daha 
sonraki siyasal elitler tarafından realiteye 
dönüştürülememesi toplumda bir hayal 
kırıklığı yaratmıştır denilebilir. 

Bütün bunlara rağmen günümüz Tür
kiye'si geleceğin neslini demokrasinin 
başarısı için temel olan geniş bir siyasal 
bilgi ve katılım ile donatmalıdır. Mazi 
hakkında gerçek bilgi bizi müsamahaya 
(toleransa) götürür. Yanlış bir tarih fel
sefesi ise yobazlığı yayar9. Dolayısıyla 
tarih bilinci, bir toplumun olmakta ve 
olacak olanı anlayabilmesi için, kendi 
tarihi hakkında toplu ve açık bir bilgiye 
sahip olacak bir biçimde oluşturul
malıdır. Ancak böyle bir bilinç ile insan 
dünyaya daha geniş bir açıdan bakma ve 
kendi milli menfaatlerini daha iyi 
görebilme imkanını kazanabilir. 
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Cumhuriyet, 
Cumhuriyet (res publica), yani 

'herkesin olan'. Ancak buradaki 'her

kesin olan'lık, cumhuriyetin herkesin 

üstünde, herkesin dışında, herkesin 

kendisinden üstte tutup kendisine sa

hip çıkması gereken kutsal bir şey ol

masına tekabül eden bir 'herkesin 

olan'lık değil; tam tersine, cumhuriye

tin 'herkesin olan'lığı, insanların ken

disine sahip çıktıkları her şeye eşit 

uzaklıkta yer alması suretiyle kurulan 

bir 'herkesin olan'lık. İşte bu yüzden 

de cumhuriyet her şeyden önce, daha 

doğrusu kendi tanımı gereği/bünyesel 

bir zorunluluk olarak eşitlikçi; aksi 

takdirde, herkese eşit mesafede yer al

ması mümkün olmaz. Ancak eşitlikçi-

liğin de ön koşulu, eşitleyici/özdeştiri-

ci olmamak; zira özdeşler kendi arala

rında zaten eşit, dolayısıyla eşitlikçili-

k de fuzulî olurdu. 

Cumhuriyetin eşitlikçiliği, insanın 

insan olması açısından zorunlu olma

yan, ama her insanın da zorunlu olarak 

olduğu her şeyi, yani ya kadın ya er

kek, ya zenci ya beyaz, ya solak ya 

sağlak, ya Türk, ya Kürt, ya da Eski

mo vb....ya Müslüman, ya Hristiyan, 

ya da Ate vb..., ya Erzurumlu, ya Pa

risli, ya da Kadıköylü vb. olmasını hu

kuk açısından her türlü işlemsel de

ğerden yoksun kılmak şeklinde fiilîle-

şecektir ki, buradaki işlemsel çerçeve 

de 'vatandaş' statüsü olacaktır. Tabiî 

burada şu da ortaya çıkar; son noktası

na kadar tamamlanmış/mutlak cumhu

riyet ancak ve ancak bütün insanlık 

tek bir cumhuriyet halinde birleştiği 

takdirde varlık kazanabilecektir. An

cak bugün için durum bu değildir ve 

ileride ne olur, ki onu hem bilemeyiz 

hem de ileride ne olacağı bugünden 

bizi bağlamaz; işte o yüzden de farklı 

devletler halinde bölünmüş bir dünya

da cumhuriyetin ancak ulus-devletler 

çerçevesinde varolabileceğini tespit 

etmekle yetinmeliyizdir. 

Burada hemen şunu da belirtmeli

yim ki, her ulus-devlet mutlaka cum-

Cumlıuriyet'herkesin 
olan' olmaktan, yani 
gerçekten cumhuriyet 

olmaktan çıktığı ölçüde, 
ulus da halkın tümünü 

kapsamaktan çıkmış 
olacaktır. 

Cumhuriyet herkesin 
görüşünü söylemesini 

gerektirir. 

huriyet olacak diye bir şey yoktur 

ama, her cumhuriyetin asgari varlık 

koşulu, halkını ulus olarak tanımlamış 

bir devlet çerçevisnde yer alıyor ol

maktır. Zira kendi toprakları üzerinde 

yaşayan insanlan kendi varlığının se-

beb-i hikmeti değil de, sadece demog

rafik hammaddesi olarak görüp, kendi 

birleştirici ilkesini de yine bu insanla

rın birlik-bütünlüğü değil de beşer-dı-

şı (beşer-üstü: tanrı, put vb...; beşer-al-

tı:ırk, cinsiyet vb...) ya da söz konusu 

insanların tümüne eşit mesafede yer 

alması mümkün olmayan bir referans 

noktası (belirli bir soy, aile-haneden, 

yöre-bölge, din-mezhep vb...) teme

linde kuran, dolayısıyla ya herkesi 

kendisinin, ya da kendi kendisini sa

dece bazı birilerinin olarak tanımlayan 

bir devletin 'herkesin olan'la örtüşe-

meyeceği açıktır. 

Bu noktada artık şunu söyleyebili

riz ki, bir devletin sınırları içinde ya

şayan insanların bir ulus oluşturuyor 

olmaları, orada bir cumhuriyetin varo-

labilmesinin zorunlu koşuludur: halkı

nın tümünü kendi ulusu olarak görme

yen ya da kendi ulusu olarak bütünleş-

tiremeyen bir devlet, cumhuriyet de 

olamaz. İşte bu yüzden de cumhuriyet 

kavramını ele alırken, kendisini önce

likle ele almak zorunda olduğumuz 

kavram, ulus kavramıdır ki, bu kav

ram hakkında en başta ve en şiddetli 

biçimde vurgulanarak söylemesi gere

ken şey, ulusun kavmin iıicesi, kav

min devlet kurmuş olanı ya da kavmin 

devlet kurabildiği durumda kazanmış 

olacağı ad değil, tam tersine, bir dev

letin kendi toprakları üzerinde yaşa

yan insanların gerek kendi aralarında

ki, gerekse kendisiyle olan ilişkilerin

de, kavimsel mensubiyetler de dahil, 

insanın insan olması için zorunlu ve 

aslî olmayan her türlü özelliği, en baş

ta da hukuk bağlamında olmak üzere, 
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olan ' olunca, 
her türlü işlemsel değerden yoksun kı

lıp birer ölçüt olmaktan çıkarıtmış ol

ması ölçüsünde bu devletin halkına 

verilecek ad olduğudur. Bu durumda 

şunu da söyleyebiliriz ki, senkronik 

olarak, yani aynı bir an itibariyle ele 

alındıklarında kavim tarihsel/kültürel 

bir eser iken, ulus öznesi yine kendisi 

olan toplumsal/siyasal bir eylemdir. 

Kavimsel mensubiyeti karşısında 

birey olarak insan kendi dışından be

lirlemiş bir nesne iken, insan bireyinin 

ulusal aidiyet karşısındaki konumu, 

öznelik payı çok daha fazla olan bir 

konumdur. Bu ise demektir ki, insan 

bireyi özne olmaktan uzaklaştığı ölçü

de, kendi kendisini nesne -kendisinin 

kendi dışından belirlenmiş (cinsiyet, 

din, anadili, mezhep vb...)- yanı teme

linde tanımlamaya, yani kendisinin de 

içinde bulunduğu toplumsal ortam 

üzerinde belirleyici bir özne konumu

na gelme olanakları ne denli kısıtlıysa, 

kendi kendisini bir nesne olarak bul

duğu temelden kalkarak tanımlamaya 

yönelecektir. Daha kapsayıcı bir ifa

deyle, cumhuriyet 'herkesin olan' ol

maktan, yani gerçekten cumhuriyet 

olmaktan çıktığı ölçüde, ulus da hal

kın tümünü kapsamaktan çıkmış ola

caktır ya da cumhuriyet, herkesin de

ğil de bazılarının sahip çıktıklarını da

ha yakın bir mesafede bulunur hale 

geldiği ölçüde, bazıları tarafından nü

fuz edilmezken, bazıları için de özel

likli nüfuz alanı niteliği kazanmış ola

caktır ki, burada artık cumhuriyet, adı 

dışında yok, ama birilerinin diktatör

lüğü var demektir. Bu ise, nüfuz ede

mez olanlarla, nüfuz etme tekelini 

kendi eline geçirmiş olanlar arasında 

bir yurttaşlar savaşının (guerre civile; 

yani, Türkçe'deki yanlış çevirisiyle iç 

savaş) zeminini oluşturur ki, mevcut 

devletin resmi kimliğinin cumhuriyet, 

dolayısıyla birleştirici ilkesinin de 

ulus olduğu bir yerde, böylesi bir yurt

taşlar savaşının paralel uluslallıkların 

filizlenmesine yol açması kaçınılmaz 

olduğu gibi, 'herkesin olan'ı kendisi-

ninki haline getirmiş olan bloğun da, 

kendi diktatörlüğünü tehlikeye soka

bilecek her türlü muhalefeti merkeze 

yönelmek yerine paralel ulusallıklara 

yöneltip/yönelmişmiş gibi gösterip 

mevcut siyasal paradigmaya yabancı 

bir kist halinde tecrit etmek suretiyle, 

kendi sınıfsal kâbusunu ulusal bir kâ

bus haline getirmeye ve bu kâbus or

tamından bilistifade kendi diktatörlü

ğünü meşrülaştıracak sözde-ulusal bir 

consensus oluşturmayı denemesi de 

en büyük ihtimaldir. 

Ancak her şeyin bir bedeli vardır 

ve de kendisi 'herkesin olan' olmak

tan uzaklaştığı ölçüde, 'ulus'u da hal

kının tümünü kucaklayamaz hale ge

lecek olan 'cumhuriyet'in kendi tekli

ğini/birliğini koruyabilmek üzere, bu

günü, burayı ve bugün burada yaşa

yanları/yaşananları, kısacası her türlü 

fâniliği/bütün fenalıkları aşan referans 
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mercilerini birleştirici ilke olarak -ye

rine göre resmen, yarı- resmî biçimde 

ya da el altından-devreye sokması, bu 

tür yönelimlere destek olması ya da 

göz yumması da sözkonusu olacaktır 

ki, söz konusu referansın 'cumhuri

yet'in karşısında da aşkınlığa sahip ol

ması ölçüsünde bu defa ortaya çıka

cak olan ise artık paralel -yani, mer

kezkaç yönelimli olmasa bile, merke

ze de yönelmeyen- değil, tam tersine 

doğrudan doğruya merkezi hedef alan, 

yani 'herkesin olan'a dolayısıyla 'her-

kes'e ve 'her şey'e de göz diken, işte 

bu yüzden zorunlu olarak totaliter/en-

tegrist bir renk de taşıyacak olan al

ternatif bir ulusallıktır. 
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ndem 
Aydın Unal KRIZIN BINI 

MAVİ TUNA VALSI 

Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 
75. Yıldönümü Kutlama etkinliklerinden 
en çok hafızada kalacak ve nesilden nesile 
bir güzel hatıra olarak anlatılacak olan, 
kuşkusuz 29 Ekim akşamı Kızılay meyda
nında smokinli yakışıklı erkeklerle, göza-
lıcı elbiseler içinde güzel bayanların yaptı
ğı Mavi Tuna valsidir. 

Yılın ilk günlerinde başlayan kutlama
lara ilişkin tartışmalar, yıl biterken tama
men gündemin dışına kaçmış gibi görünü
yor. 75. Yıl'a ilişkin 1998'de kalan tek şey 
de şimdilik 75. Yıl logoları. Ded:ğimiz gi
bi, 1999'da bu logolar da hatırlanmayacak. 
Hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurulu-
şu'nun 700. Yıldönümü olduğu için yeni 
logolar yapılacak ve bu logolar tamamen 
unutulacak. Ama Kızılay Meydanındaki o 
enfes Mavi Tuna valsi hiç unutulmayacak. 

Kanla irfanla kurduğumuz, ve gerçek
ten destansı bir mücadeleyle oluşturduğu
muz cumhuriyetimizin 75. Yıl kutlamala
rının bu kadar komik bir hal alması, bazı
ları için yine düşündürücü olmayacak. Ben 
valsi hatırlayacağım. Bu ülkenin genç nes
linin hatırlayacağı başka bir nokta var mı 
bilmiyorum. 

Yıl boyunca, ülkede meydana gelen 
birçok olayı Cumhuriyetin 75. Kuruluş 
Yıldönümü etkinlikleriyle ilişkilendirme-
ye çalıştık. Hatta önceki yıllarda da bu 
kutlamalar için hazırlıklar yapıldığını dile 
getirdik. 75. Yılda demokrasinin daha az 
hissedildiğini, dünyanın birçok ülkesinin 
bugün müreffeh ve demokratik birer cum
huriyet haline gelirken Türkiye'nin yalnız
ca Cumhuriyet olarak kaldığını ve ne ya
zık ki daha çok otoriter cumhuriyet sıfatı
nı hakettiğini, atılmalar, hapsetmeler, ka
patmalar, dayatmalar, dalavareler, yolsuz
luklar, tıkanmalar, çıkmazlar, kavgalar, te-

Yapılanlar 
gerçekten bir kutlama 

programının parçası mıydı, yoksa 
Türkiye'nin geleneksel hale 
gelmiş kronik krizlerinin bir 

sonucu muydu; bunu tarih 
yargılayacak. 

rör, vurdumduymazlıklarla ilginç bir cum
huriyet kutlama etkinliği gerçekleştirildi
ğini iddia ettik. 

Yapılanlar gerçekten bir kutlama prog
ramının parçası mıydı, yoksa Türkiye'nin 
geleneksel hale gelmiş kronik krizlerinin 
bir sonucu muydu; bunu tarih yargılaya
cak. Kutlamaların mihenk noktasını öze
leştiri, neler yaptık, neler yapamadık, ne
den yapamadık şeklinde sorgulamaların 
oluşturması bekleniyordu. Ama bu olma
dığı gibi; tam tersi uygulamalarla karşılaş
tık. 

Sonuç olarak 1998 krizlerle anılan bir 
yıl oldu. Ekonomide, siyasette, parlamen
toda, devletin kurumları arasında, çalışma 
hayatında, eğitimde, kültürde, sağlıkta... 
hemen her alanda yaşanan krizler bu yıla 
damgasını vurdu ve 75. Yıl coşkusu yine 
ön plana çıkamadı. 

KRİZLER VE TOPLUM 
Türkiye, krizlerle yaşamaya alışmış 

bir ülke haline geldi. Başlarda epeyce sey
rek yaşanan krizler, son yıllarda daha yo
ğun, daha sık yaşanmaya başlandı. Artık 
Türkiye'de gün başına bir kriz düşüyor. 
Sabah gazetelerini açanlar, akşam televiz
yonlarında haber bültenlerinin karşısına 
oturanlar, sıcacık, taze kriz haberlerini 
okuyor ve seyrediyor
lar. 

Doğal olarak kriz 
ve skandal gibi olgu
lar, insanları şaşırtır
lar. Kulaktan kulağa 
dolaşırlar, duyanın 
ağzını açık bırakırlar. 
"vay be" dedirtirler, 
"inanmıyorum!" tep
kisini verdirtirler. "Bu 
da mı oldu" şaşkınlı
ğını ifade ettiriler. 

Ancak Türkiye'de 
artık bu şaşkınlık ifa
delerine rastlanmaz oldu. Artık hiçbir şey 
sürprizden sayılmıyor. Hiçbir şey hiç kim
seyi şaşırtmıyor. Çığırtkan kılıklı, feryadu 
figan eden televizyon spikerleri; 8 sütuna 
72 punto gazete manşetleri rating yapmı
yor artık. 

Bu, alışkanlık mıdır, tepkisizlik mi? 
Türkiye'de gün başına düşen kriz yoğunlu
ğu dikkate alınırsa, alışkanlık denilebilir. 
Ama Türk halkının olaylara bakışı, olaylar 

karşısında tavır alışı incelenirse, bir tepki
sizliğin olmadığı görülür. 

Skandallar ve krizler zamanında sık 
sık Gelişmiş Avrupa ülkeleriyle ülkemizi 
kıyaslarız. Son olaylardan bir tanesi, İngil
tere'de iki bakanın birbirlerine borç ver
mesi olayı. Devletin malına ilişkin hiçbir 
boyut yok. Ama olay ortaya çıkınca, ba
kanlar istifa ediyor. 

Yine aynı ülkelerde, halk bizim komik 
bulduğumuz konularda bile sokağa çıkıyor 
ve eylem yapıyor. 

Bizde ise durum çok farklı. Ortada bir 
yolsuzluk söylentisi varsa örneğin, bakan
lar, bürokratlar bırakın istifayı, yargı olayı 
aydınlatıp yolsuzluğu belgelese bile kimse 
tık demiyor. Yolsuzluktan mahkum olanlar 
cezalarını çektikten sonra yeniden halkın 
karşısına çıkabiliyorlar. 

Toplum ise, bütün bu gelişmeler karşı
sında en ufak bir tepki bile göstermiyor. 
Halkın tepki gösterme mekanizması, gös
terilerin, yürüyüşlerin, kampanyaların öte
sinde seçimdir. Ancak çoğu kez seçimler
de bile bu tepkinin gösterilmediğini Türk 
siyasi hayatında görebiliyoruz. 

Sonuç olarak tepkisizliği halkın duyar
sızlığı olarak yorumlamak yanlış. Halk, 
bükün bu gelişmeleri gizliden gizliye izli
yor. Ve Türkiye toplumu, sosyal hayatta 

Tepkisizliği halkın duyarsızlığı olarak 
yorumlamak yanlış. Halk, bükün bu 
gelişmeleri gizliden gizliye izliyor. Ve 
Türkiye toplumu, sosyal hayatta meydana gelen krizlerle nasıl bir tep
kiye hazırlandığını gösteriyor. 
Bu tepkinin, sandıkta, yasal gösteri meydanlarında, sivil toplum örgüt
leriyle temsil edilip sivil inisiyatifle gösterilmesi olması gereken ve bek
lenendir. 

meydana gelen krizlerle nasıl bir tepkiye 
hazırlandığını gösteriyor. 

Bu tepkinin, sandıkta, yasal gösteri 
meydanlarında, sivil toplum örgütleriyle 
temsil edilip sivil inisiyatifle gösterilmesi 
olması gereken ve beklenendir. Ama, bu 
kurum ve çerçevelerin sağlıksızlığı, eksik
likleri, engellemeler tepkinin sağlıksız şe
kilde ortaya çıkmasına neden oluyor. 
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BIR PARA 
Toplum tepkisini Boğaz Köprüsü'ne 

çıkarak, parmaklarını doğrayarak, Başba
kanlığın çatısından bağırarak, intiharla, ai
le içi katliamla, çocuklarını satlığa çıkara
rak gösteriyor. En kötüsü de, toplum, ülke
nin birliğine yönelik terörize eylemler kar
şısında tam tavır almayarak, şaşkınlık gös
tererek tam bir sağlıksız durum arzediyor. 

Biraz da Mazoşizm olarak tanımlana
bilecek bu durum, tarihimiz boyunca oto
riteye karşı sergilenen aşırı teslimiyetin ve 
sorgulamadan kaçınmanın bir uzantısı ol
sa gerek. Türkiye, dün olduğu gibi, bugün 
de kendine çekiliyor, türkülerle dile getir
diği acıyı, kendini tanımlamayı, protesto
yu, yine de çoğunlukla yine türkülerle ya
pıyor. Ama türkülerle birlikte, yukarda 
saydığımız tezahürler de Türkiye'nin gele
ceğine ilişkin sosyal krize, belki de krizle
rin en büyük ve kötüsüne ilişkin sinyaller 
veriyor. Her ne kadar kaygısız gibi, ilgisiz 
gibi görünse de Türkiye, içten içe krizlere 
karşı tavrını geliştiriyor. 

KOLTUK KRİZLERİ 
1998 yılında yaşadığımız krizlerin en 

önemlileri hükümet krizleri. 1995 seçim
lerinde ortaya çıkan tablo, Türkiye'de de
mokrasi kültürünün parlamenter sistemi
mize ne kadar hakim olduğu konusunda 
ipuçları verdi. Türkiye bir koalisyonlar 
dönemine girdi. Seçim sistemimizdeki ak
saklık ve anti demokratik özelliklere ek 
olarak, bazı partilerin sistem düşmanı ola
rak görülmesi, durumun içinden çıkılmaz 
hal almasına yol açtı. 

Seçimler, okunması gerektiği gibi 
okunmadı. Mesajlar günü kurtaran demeç 
ve yorumlarla geçiştirildi. Sonuç olarak, 
belki önümüzdeki seçimleri de etkisi altı
na alacak bir manzara ortaya çıktı. 

1996 yılında kurulan 55. Koalisyon 
Hükümeti,oluşumu, koalisyonu oluşturan 
partiler ve koalisyona destek veren partiler 
açısından hemen hergün yeni bir krize 
uyandı. Hükümet, icraat yapmaktan çok 
tartışmalarla boğuşmak zorunda kaldı. Yıl 
boyunca her an yıkılmaya, düşmeye, bo
zulmaya eğilimli bir Hükümet gördük. 
Hükümetin oluşumundaki sağlıksızlık, ül
kenin 1 yılının icraat bakımından verimsiz 
geçmesine neden oldu. 

Sonuçta 55. Hükümet bir yolsuzluk 
gensorusuyla yıkıldı. Türkiye 1998 yılını 

Türkiye 1998 yıhm hükümetsiz olarak 

kapatıyor. Yeııi bir Hükümetin oluşumuna 

ilişkin tartışmalar ise, içerikten çok 

görünümü sorguluyor. Siyasette 

gösterilmemesi gereken, devlet 

yönetiminde görülmemesi gereken tavırlar, 

nazlar, çekişmeler, tartışmalar, çıkar 

kavgaları ne yazık ki ülkenin kayıplarına 

yeni kayıplar ekliyor. 

hükümetsiz olarak kapatıyor. Yeni bir Hü
kümetin oluşumuna ilişkin tartışmalar ise, 
içerikten çok görünümü sorguluyor. Siya
sette gösterilmemesi gereken, devlet yöne
timinde görülmemesi gereken tavırlar, 
nazlar, çekişmeler, tartışmalar, çıkar kav
gaları ne yazık ki ülkenin kayıplarına yeni 
kayıplar ekliyor. 

Hak-İş olarak, defalarca tekrar ettiği
miz bir ilkeyi bir kez daha tekrarlamak is
tiyoruz. İşçi temsilcisi ve bir sivil toplum 
örgütü olarak, hangi kişinin, hangi parti li
derinin başbakan olacağından, hangi parti 
ve partilerin hükümet olacağından çok; 
kurulacak bir hükümetin icraatlarıyla, 
programıyla, önerileriyle ilgileniyoruz. 
İdeolojik kavgalardan çok, demokratik bir 
oluşumun gerçekleşmesi, toplumun sorun
larına acil çözümler bulacak bir icraat hü
kümetinin kurulmasını arzu ediyoruz. Hü
kümete ve partilere yönelik tavrımız, bazı 
meslektaşlarımızın yaptığı gibi antipati-
sempati ölçüleriyle hareket etmek ve hü
kümet kurup hükümet yıkmaktan çok, 
proje ve programlara ilişkindir. 

GÜÇ KRİZİ 
Türkiye'de sık yaşanan siyaset krizi 

son yıllarda daha yoğun ve belki de unu
tulmayacak ölçüde yaşandı. 1996 yılı 28 
Şubat'ında başlayan süreç, Türkiye'de her 
alana ilişkin yeni düzenleme taleplerinin 
yanısıra siyasete de müdahele etti. 

Türkiye'nin barışa ve kenetlenmeye en 
çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, kimi şa
hıs ve partiler zararlı ilan edilirken, kimi 
şahıs, parti, kurum ve kuruluşlar ise adeta 
sahneye itelendi. Bu durum, siyasette taş
ların yerinden oynatmanın yanısıra, parla
mento üzerinde birtakım gölgelerin oluş
masına da yolaçtı. Siyasi erk, gücünü baş
ka güçlere devretti. Halkın oyuyla parla
mentoya gelen milletvekilleri, halka rağ
men bir görüntü çizdiler. 

Kuşkusuz bu durumdan etkilenen par
lamento ve siyasi sistemimizden çok de-
mokrasimizdi. Yıllardır tesis etmeye çalış
tığımız demokrasi, bir kez daha kesintiye 
uğradı ve yeniden başa dönmek zorunda 
kaldık. Siyasetin yanında, kamusal alana 
müdahele eden dayatmacı girişimler, par
tileri olduğu gibi halkın da büyük bir kesi
mini kılık-kıyafet, düşünce ve inançların
dan dolayı sakıncalı ilan etti. 

Bugün Türkiye'nin "normal"e dönme
si, beyinlerin içindekinin normalleşmesi 
olduğu kadar, demokrasinin yeniden haya
ta geçirilmesinden geçiyor. Atılacak ilk ve 
acil adım ise kuşkusuz seçimlerdir. Tablo 
değişmeyecek kaygısıyla seçimleri ertele
mek mantıklı değildir. Türkiye bir an önce 
seçime gitmeli, demokrasiyi tazelemeli, 
parlamentoya yeniden güvenoyu vermeli, 
millet-devlet arasındaki güven bunalımı 
yokedilmelidir. 

Dünya yeni bir yüzyıla hazırlanıyor. 
Bu yüzyılı görebilenler, çok farklı gün
demleri tartışıyorlar. Türkiye'de ise traji 
komik gündem ve tartışmalarla vakit yiti
riyoruz. Türkiye'nin önünde demokrasi
den başka bir seçenek yok. Türkiye kalkı
nacak, gelişmiş, müreffeh, mutlu, içerde 
ve dışarda barış içinde yaşayan bir ülke 
olacaksa bu hedefi önüne koymak zorun
dadır. Bugün Türkiye'de demokrasinin ve 
onun tanımının, hangi kesim olursa olsun, 
tartışma konusu edilmesi kaygı vericidir, 
daha da ötesi, utanç vericidir. 

Bugiin Türkiye'nin 
"normal"e dönmesi. 

beyinlerin 
içindekinin 

normalleşmesi 
olduğu kadar, 

demokrasinin yeniden hayata 
geçiri ime sinden geçiyor. 

V V 
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Bündem 

DEVLETİN 
KURUMLARI 
ARASINDAKİ KRİZ 

Yine son yıllarda ağır yaşanan krizler
den biri de devletin çeşitli kurumları ara
sında yaşanan kriz oldu. Susurluk kazasıy
la birlikte ortaya çıkan gerçekler, Türki
ye'de sistemin dönüştüğü ve değiştiği yön 
ile ilgili ipuçları veriyordu. 

Susurluk Türkiye'nin önünde sistemin 
tazelenmesi için bir fırsat olarak durmak
taydı. Ancak cesaretsiz ve isteksiz yakla
şımlarla sadece havanda su döğüldü. Su-
surluk'un arkasından da birçok skandal id
diası Türkiye gündemini işgal etti. Genel
likle kasetlerle ortaya çıkan skandallar, 
devletin de birçok kurumu içine odaklan
mış çeteleri işaret ediyordu. Bu kasetlerle 
birlikte başlayan tartışmaların, çeteler ara
sı bir savaş mı, yoksa kurumlar arası bir 
savaş mı olduğunu anlamakta güçlük çek
meye başladık. 

Yine devlet kurumlan arasında, gü
vensizlikten kaynaklanan krizler yaşandı. 
Yönetimin çeşitli kademelerindeki bu 
krizler, gerek çözümlenmediği, gerekse 
halkın önünde cereyan ettiği için, devletin 
de yıpratılması tehlikesini getirdi. 

Bugün, bütün bu tartışmalar taşıdığı 
tehlikenin yanında Türkiye için bir fırsatı 
da içeriyor. Devletin içine çöreklenmiş çe
telerin ortaya çıkması tedirgin edici oldu
ğu kadar sevindirici de. Çünkü temizlik 
için iyi bir fırsat yakalanmış durumda. Ay-

Kasetlerle birlikte başlayan 
tartışmaların, çeteler arası bir 

savaş mı, yoksa kurumlar arası 
bir savaş mı olduğunu anla-

nakta güçlük çekmeye başladık. 

nı zamanda, devlet-hükümet-yurttaş ara
sındaki güven krizinin görülerek, güvenin 
yeniden tesis edilmesi için de en uygun za
manın gelip geçmekte olduğunu görmemi
zi sağlıyor. 

EKONOMİK KRİZLER 
Bu tür krizler, en alışkın olduğumuz 

krizlerden. Onun için tahlile gerek duymu
yor. Türkiye'de yine enflasyon var. Türki-

Ekonomik krize eklenen 
yeni faktör ise rantiye. Yine 

rantiye var. Türkiye'de 
çalışmadan, yatırım yap

madan, emek göstermeden, 
ter dökmeden para kazanan 

bir kesim var. 

ye'de yine fakirlik, gelir adaletsizliği, aç
lık, sefalet var. Bu olgular bir kriz edebi
yatı yaklaşımından çok, ülkenin genelini 
içine almasa da reel karşılıklara sahip. 

Sanayide, yatırımda, ihracat-ithalatta, 
kalkınmada ve diğer ekonomik unsurlarda 
kayda değer bir gelişme olmadığı gibi, 
herkesi kabul edeceği şekilde ciddi bir ge
rileme var. 

Ekonomik krize eklenen yeni faktör 
ise rantiye. Yine rantiye var. Türkiye'de 
çalışmadan, yatırım yapmadan, emek gös
termeden, ter dökmeden para kazanan bir 
kesim var. Ekonominin üzerinde büyük de 
bir yük olan bu kesim, devletin yanlış eko
nomik politikaları, hükümetlerin sermaye
ye yaklaşımları, sermaye-medya-hükü-
met-devletin bazı organları arasındaki ya

kın ilişki sayesinde, uyurken bile mevcut 
paralarını katlamaya devam ediyorlar. 

Türkiye'deki ekonominin bu bildik 
krizlerine yılın son zamanlarında bir de 
global kriz eklendi. Bedelini her zaman ol
duğu gibi çalışan kesimin ödediği bu kriz, 
ilk raundda, göründüğü kadarıyla yalnızca 
sanal bir ortaya çıkışla alacağını aldı ve bir 
anda kayboldu. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan global 
ekonomik krizin Türkiye'yi de etkisi altına 
alacağı ilk günden belliydi. Hükümetler, 
ve sanayiciler bu krizi görmemekte ısrarcı 
davrandılar. Geliyorum diyen kriz, Türki
ye'de kendisini hissettirmeye başladığın
da, her zaman olduğu gibi gözler yine ça
lışan kesime ve devlete dikildi. 

Tam anlamıyla Türkiye'yi etkisi altına 
almamış olan global kriz, şimdilik, devle
tin feryad edenlere "meme" vermesiyle so
na ermiş gibi görünüyor. 

Ancak krizin oluşum seyri, krize karşı 
takınılan tavır, kriz nedeniyle alınan ön
lemlerin içeriği, ve krizin bitmiş gibi gö
rünmesi epeyce soru işareti taşıyor. 

GELENEKSEL 
KRİZLER 

Bir de kronik krizler var. Bir türlü çö
zülemeyen, çözümü için gerekli çaba, öz
veri, sağduyu gösterilmeyen krizler. Tür
kiye'nin yaşamaya alışık olduğu, gündelik 
yaşamın birer parçası olan krizler. İşte bir
kaçı: 

- Sivil-üniformalı yurttaşların canını 
almaya devam eden terör krizi 

- Bir türlü uygulamaya geçiremediği-
miz insan haklan krizi 

- Terör örgütünün liderinin Türki
ye'nin yakın ilişkisi olan bir ülkeye gitme
siyle farklı bir boyut kazanan, ancak yüz
yıllardır devam eden ve kimi zaman ace
milikten, kimi zaman pasiflikten, kimi za
man ise günlük-gündelik politikalardan 
kaynaklanan dış politika krizi 
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- İçine ideoloji karıştırılmasıyla farklı 
bir boyut kazanan ekonomi krizi 

- Hala çözülemeyen sağlık krizi 
- Göç, kültür, çevre, trafik krizleri. 

BÜTÜN KRİZLERİN 
DOĞURDUĞU KRİZ: 
ÇALIŞANLARIN KRİZİ 

Toplumun büyük çoğunluğunu oluştu
ran çalışanlar, emeğiyle geçinenler için, 
ülkedeki herhangi bir kriz kendilerini doğ
rudan etkileyen krizler haline geliveriyor. 
Hükümette, siyasette, ekonomide, devlet
te, sistemde, dış politikada, dünyada orta
ya çıkan krizler, işçinin ücretini vuruyor. 
Türkiye'de ek olarak krizin çözüm yolu 
olarak çalışan kesim görülüyor. 

Son ortaya çıkan ekonomik kriz işçi 
atmak, işçileri ücretsiz izine çıkarmak, 
toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde uz
laşmaz tutum sergilemek şeklinde ortaya 
çıktı. Türkiye'deki hiçbir krizde sorumlu 

Asgari ücretle evini 
geçindirmeye çalışan, hiçbir iş 

güvencesine sahip olmayan, 
işinden atıldığında aç-açık 

ortada kalıveren, örgütlenmesi 
engellenen, sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına giremeyen, 

hatta iş bile bulamayan kesim, 
çocuklar ve kadınlarla birlikte, 

ülkedeki krizlerin tamamen 
çözülmesini en çok arzu eden 

kesim. 

olmayan bu kesimin, her krizden doğru
dan etkilenmesinin yanında kendisinden 
fedakarlık beklenen kesim olması ül
kemizde emeğe verilen değeri de ortaya 
koyuyor. 

Asgari ücretle evini geçindirmeye 
çalışan, hiçbir iş güvencesine sahip ol
mayan, işinden atıldığında aç-açık ortada 
kalıveren, örgütlenmesi engellenen, sosyal 
güvenlik şemsiyesi altına giremeyen, hatta 
iş bile bulamayan kesim, çocuklar ve 
kadınlarla birlikte, ülkedeki krizlerin 
tamamen çözülmesini en çok arzu eden 
kesim. 

Bu kesim, işsizlik sigortasının artık 
hayata geçirilmesini bekliyor, insanca bir 
yaşam ücretini arzu ediyor, ülkedeki gelir 
adaletsizliğinin çözümünü bekliyor, sos
yal güvenlik sisteminin, devletin sosyal 
devlet niteliğine uygun olarak kurtarıl
masını bekliyor, keyfi işten atmalara 
çözüm bekliyor, ücretine yönelik kısıt
lamalara, israflara son verilmesini istiyor. 

Bu kesim hakkını arayabilmek için, 
demokratik ve insani hakkı olan örgütlen
me hakkını istiyor. 

Bu kesim, kendisini temsil eden örgüt
lerden bazılarının, işveren kesimiyle 
hükümet kurmak ve yıkmak için yaptığı 
dayanışmayı, ülkenin yapay gündeminde 
enstrüman olma iştahını, kendilerinin 
sorunlarına çözümde de görmek istiyor. 

Bu kesim, en çok da ülkede parası 
olanlara gösterilen şefkatin kendisine de 
gösterilmesini istiyor. 

Türkiye eğer kalkınacaksa, mutlu 
olacaksa, müreffeh olacaksa, aydınlığa 
kavuşacaksa, huzur ve barışa ulaşacaksa, 
bu öncelikle bu ülkenin çalışanlarına layık 
oldukları kıymetin verilmesiyle olacaktır. 

Çalışan kesim çatışmadan değil uzlaş
madan yanadır. Çalışan kesim, bu ülkenin 
tüm fertlerinin, tüm kurumlarının birlikte 
hareketinden yanadır. Güçler arasında iş
birliği ve dengeden yanadır. Bu kesim, is
tikrarın sağlanmasında, kendisinin göster
diği fedakarlığı, bundan sonra sermayenin 
de göstermesini bekliyor. 

HAK-İŞ VE KRİZLER 
Hak-İş olarak, Türkiye'nin bu krizler

den biran önce kurtulması, yeni bir Yüz-

yıl'a girerken bu krizlerin bir daha çık

mamak üzere çözülmesi yönünde ısrar

cıyız ve ısrarlı olmaya devam edeceğiz. 

Bu sorunların çözümünde en etkin 

yolun, diyalog, uzlaşma, sağuduyu ve 

soğukkanlılık olduğuna inanıyoruz. 

Tablo çok kara olabilir, belki duy

gusallıktan kaynaklanan bir abartma da 

olabilir. Ancak Türkiye bu krizlerle karşı 

karşıyadır. Öncelikle sorunun tesbit edil

mesi gerekmektedir. Türkiye bu sorunların 

çözümünden uzak değildir. Türkiye'nin 

layık olduğu durum ve konum da kesinlik

le bu değildir. Ülkemiz, her türlü gücü ve 

kaynağıyla tüm sorunların üstesinden 

gelebilecek güce sahiptir. Öncelikle buna 

inanmak, sorunların yarısının çözmek an

lamına gelecektir. 

Hak-İş olarak buna inanıyoruz. 

Yüzyılımızın son yılına giriyoruz. Son 

yıla da krizlerle giriyoruz. 1998'i krizlerle 

uğurluyoruz. Ama 1999'u, en önemlisi de 

Üçüncü Bin yıl'ı krizlerle geçirmek ve 

karşılamak istemiyoruz. 

1998'in krizlerinin önümüzdeki yılları 

da ipotek altına aldığı ortadadır. 

Geleceğimizin daha fazla har vurulup har

man savurulmasını istemiyoruz. 

Layık olduğumuz noktanın, bu nokta 

olmadığı ortadadır. Birbirimizi karalamak, 

ipleri koparmak, aralara barikatlar kurmak 

yerine, herkes elele vererek, herkes gücü 

oranında, ama herkes fedakarlıkta 

bulunarak layık olduğumuz noktaya ulaş

mak için ter dökmek zorundayız. 

/\sg<*vi iÂoref 
Vespif 

UovAisyonu 
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ırakan 
olaylar 

Mehmet AGBABA 

MAFYA İLE KİRLİ İLİŞKİLER 
Susurluk'ta bir kamyonun, bir mercedese çarpmasıyla 

Pandora'nın kutusu açılıvermişti. O günden bu yana kutunun 
içinden skandallar, itiraflar, kasetler, fotoğraflar dökülüyor. Bu 
kutudan son olarak işadamı Korkmaz Yiğit ile mafya lideri 
Alaattin Çakıcı'nın telefon konuşmalarının kaseti düştü. Medya 
dünyasına hızlı bir giriş yapan ve Türkbank'ın 
özelleştirilmesinde ismi geçen Yiğit'in, bildiklerini açıklamasıyla 
kirli ilişkilerin boyutu medyayı, sermayeyi ve Hükümeti de içine 
alır bir noktaya geldi. 

Korkmaz Yiğit, bankacılık ve medyaya yaptığı büyük 
yatırımlarla dikkatlerini üzerinde topladı. Yiğit'in "1 milyar 
dolar"ın üzerinde bir parayla önce Türkbank'ı, sonra Kanal E ve 
Kanal 6 televizyonları ile Sabah Grubu'nden Y.Yüzyıl ve Ateş 
gazetelerini, Aydın Doğan'dan da Milliyet Gazetesi'ni satın aldı. 
Çakıcı kasetleri ile adı gündeme gelen ve köşeye 
sıkıştırılan Korkmaz Yiğit'in açıklamaları 
hadisenin medya ve siyaset boyutunu iyice 
günyüzüne çıkardı. Çakıcı ile ilişkileri olan 
Yiğit'in açıklamalarında Mesut Yılmaz ile ihale 
görüşmelerinde bulunduğu, yine Yılmaz ve 
D.Bakanı Güneş Taner'den teminatlar 
alarak medya dünyasına girdiği 
anlaşıldı. 

Korkmaz Yiğit'e Milliyet'i 
satan Aydın Doğan'ın da 
sözkonusu gelişmelerden 
haberinin olmamasının 
düşünülemeyeceğine dikkat 
çekiliyor. A.Doğan, Milliyet'i Korkmaz 
Yiğit'e mi sattı, yoksa Alaattin Çakıcı'ya mı 
sattı sorusu soruldu. Ayrıca Türkbank'ın Yiğit'e 
satışı öncesinde MİT'ten istenilen raporun olumsuz 
çıkması ise düşündürücü bulundu. 

Çakıcı ile yaptığı konuşma ortaya çıkınca sarsılan Yiğit, son 
bir aydaki gelişmelerle birlikte büyük bir çöküş yaşadı. Bu çöküş 
üzerine Yiğit'in, Başbakan Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş 
Taner hakkındaki açıklamaların yer aldığı kaset hükümeti sarstı. 

Bu hadiseyle bağlantılı olarak kirli ilişkilerin boyutu şu 
şekilde özetlenebilir: 

1995'te Nesim Malki cinayeti, bu hadiseye bağlı olarak 
gündeme geldi. Yahudi tefeci Nesim Malki'yi kendine 2 trilyon 
lira borcu olduğu iddia edilen Çakıcı'nı has adamı Erol Evcil'in 
öldürttüğü iddia ediliyor. Malki'nin öldürülmesiyle ortada kalan 
kirli para ile 'kimler "şirket" kurmuş?', 'kimler "banka" satın 
almış?' veya 'kimler "TV-gazete dünyası"na girmiştir' soruları 
gündeme geldi. 

Evcil, aynı zamanda % 38 hissesi CHP'ye ait olan ve 
Baykal'ın bilgisi olmadan kuş uçurtulmayan İş Bankası'ndan 
150 milyon dolar kredi alıyor ve geri ödemiyor parayı... Bu zincir 
içinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eralp Özgen de var. 
Türban yasağının sadece okullarla sınırlı kalmayıp, sokaktaki 
vatandaşa da uygulatılmasını savunan ve İş Bankası'nın hukuk 

müşaviri olan Özgen. Evcil'e "usulsüz" kredi" veren İş Bankası 
yönetimini "aklayan" bir rapor yazıyor. 

Başbakan Yılmaz, Malki'nin öldürülmesiyle birlikte bir gece 
içinde yaklaşık 700 trilyon lirasın el değiştirdiğini söyledi. 
Yılmaz, İçişleri Eski Bakanı M.Ağar'ın Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve milletvekili adaylığı sırasında yurt dışına kaçan 
"Zeytin Kralı" Erol Evcil'in uçağını kullandığını belirtirken, 
uçakla uyuşturucu sevkıyatı yapıldığını da ima etti. Ağar ise bu 
iddiayı doğruladı, ancak 'bu uçağa benim gibi ANAP'lılar da 150 
kez bindi' dedi. 

Kanal 6'nın sahibi Mehmet Kurt, TV'nin satışının Korkmaz 
Yiğit'e yapması için Demirel'in kendisini aradığını söyledi ve bu 
yüzden de Kanal 6'nın Jet-Pa'ya satışından vazgeçildi. 

Yılmaz'ın çetelerle savaştığını pompalayan Kartel medyası, 
Nesim Malki'nin ortağı, Çakıcı'nın arkadaşı Korkmaz Yiğit'e, 
fahiş fiyatla gazetelerini sattı, milyonlarca dolarlık kara parayı 
cebe indirdi. 

DTP Lideri Cindoruk ise Türkbank'ın ihalesi 
sırasında Yiğit'in Başbakan ile 

görüşmesinde aracı oluyor ve bunu da 
Korkmaz Yiğit'in bir milletvekilinin 

arkadaşı olduğu için yaptığını 
söylüyor, ancak bu milletvekilinin 

ismini vermiyordu. 
Refahyol'un devrilmesinde 

ön planda duran Deniz 
Kuvvetleri eski Komutanı 

Güven Erkaya'nın Korkmaz 
Yiğit'in yanında çalışıyor, Jandarma 

îMpj-" eski Genel Komutanı Teoman Koman'ın 
da Cavit Çağlar tarafından istihdam ediliyor. 

Nereye kadar varacağı şimdiden kestirilemeyen 
bu kirli ilişkiler ağı, öyle bir noktaya geldi ki, artık karşılıklı 
tarafların birbirlerini bertaraf etmelerinde bir araç olarak 
kullanıldığına şahit olduk. 55. T.C.Hükümeti de bu ilişkiler 
sebebiyle Meclis'te verilen gensoru ile düşürüldü. Bu kirli 
ilişkiler, Apo hadisesi ve Hükümet kurma çalışmaları sebebiyle 
şimdilik rafa kaldırılmış bulunuyor. 

İlişkiler ortaya serildikçe, siyasi partiler sistemi, bazı devlet 
bürokrasisi ile onlara bağlı ve onlardan beslenen tüm sektör ve 
aktörlerin neredeyse tümünün bulaştığı, karıştığı karanlık tablo 
daha da netleşiyor. 

Mafya üzerinden birbirini harcama dışında siyaset yapma 
iradesini kaybeden merkez partiler tam bir serseri mayına 
dönüşmek üzereler. Zaten 28 Şubat süreci ile iyice sıkışan siyasi 
kördüğüm ve buradan doğan blokaj haline, Susurluk ile yaşanan 
gelişmelerin sanki lojistik destek sağladığını görüyoruz. Siyaset 
dışı bir rejim hayaliyle yaşayan kesimlerin de bu gelişmeleri koz 
olarak kullanmaları muhtemel bir gelişme olarak bir tarafta 
duruyor. Siyaset dışı odaklar, nihai çöküşün tecelli etmesini, elini 
kolunu bağlayan "demokrasi" beklentisinin iyice gündemden 
düşmesini bekliyor. Bu arada medyanın içindeki truva atları, 'Bu 
siyaset erbabı mı Türkiye'nin meselelerini halledecek?' diyerek, 
halkı muhtemel geleceğe hazırlamaya çalışıyorlar. 
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Dolayısıyla 'Susurluk ile yaşanan gelişmeler, iç dinamizmin 
önünü kesmeye yönelik bir restorasyon dönemine harç koysun 
diye mi kullanılıyor?' sorusu ister istemez kafalara ilişiyor. Yani, 
merkez dışındaki taleplerin siyasete yansıyarak normalleşmesi, 
güç kullanılarak ve kamuoyu manipüle edilerek engellenirken, 
aynı zamanda var olan siyasi yapının da bu ilişkiler kullanılarak 
çökertilmesi amaçlanıyor. 

Mafya, Türkiye'de her alandan rant, rüşvet, para 
çıkartabiliyor. Çeteler her yerde fink atıyor. Mafyayı var eden 
ana sistemin bir ayağı işadamları içinde, bir ayağı medyanın 
içinde, diğer bir ayağı da siyasetçilerin içinde. Türkiye şayet 
mafyadan temizlenecekse; bu ancak sistemin topyekün 
temizlenmesini, değişmesini gerekli kılıyor. 

DAYATMALARIN 
GÖLGESİNDE SİYASET 

Hükümeti ayakta tutan CHP, mafya ile olan 
ilişkilerinden dolayı Hükümet'ten desteğini 
çekmesi ve verdiği gensoru ile de, Cumhuriyet 
tarihinin en uzun ömürlü azınlık hükümeti olan 
Anasol-D Hükümeti, 25 Kasım tarihinde 314 
güvensizlik oyu alarak düşürülmüş oldu ve top 
Demirel'e geçti. Bu gelişmenin, mevcut kriz ve 
tıkanıklığın yeni bir aşaması olarak, farklı siyasi 
aktörler arasındaki dengenin yenilenmesine işaret eden bir 
hareketliliği getirmesi bekleniyordu. 

CHP'nin hükümet oluşumu trafiğinde bilinçli bir şekilde geri 
çekilme politikası izlemesi, ANAP ve DSP'nin Çankaya'ya 
bağlılıklarını ta başından ifade etmeleri, DYP ve FP'nin kendi 
başlarına hükümeti kurma güçlerinin olmaması; aslında eli 
zannedildiğinden çok daha zayıf olan Cumhurbaşkanı 
Demirel'in güç haline gelmesini sağladı. 

Demirel'in, Hükümeti kurma görevini parlamentoda 4. 
büyük parti olan DSP'nin lideri Ecevit'e vermesi tepkilere sebep 
oldu. Demirel'in Anasol-D'nin kurulmasında olduğu gibi yine 
anayasaya ve teamüllere aykırı bir şekilde hareket ettiği dile 
getirildi. Demirel'in, bundan sonraki Meclis'ten tekrar 
Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini ve sistemi kendi lehine 
değiştiremeyeceğini bildiği için 28 Şubat sürecini kullanarak 
havayı bulandırdığı ve işi bilerek zora soktuğu söylenerek 
eleştirildi. 

Ecevit'in de FP'yi işin başında devre dışı bırakması, 28 
Şubat sürecinin devam ettiği ve Ecevit'in de bu sürecin baş 
aktörlerinin istekleri doğrultusunda hareket ettiği izlenimini 
doğurdu. 

Ancak Ecevit, farklı formüllerle diğer partilerle yaptığı 
hükümeti kurma yolundaki turları nafile kaldı ve görevi 
Demirel'e iade etmek zorunda kaldı. 

Demirel'in gelişmeleri 'Ecevit'i kabul etmediniz, çözüm de 
önermiyorsunuz, öyleyse bağımsız bir ismi kabul etmek 
zorundasınız' cümlesine getirtmek amacı taşıdığı, Ecevit'in 
hükümeti kurma çalışmaları sürecinde dile getirilmişti. Ve 

beklenen de oldu. Demirel bu sefer de hükümeti kurma görevini 
Refahyol'un yıkılmasında başrolü oynayan bağımsızlardan 
Yalım Erez'e verdi. Bu görevlendirmeye DYP tamamen karşı 
çıkarken, FP ve BBP itidalli yaklaşmayı tercih etti. Diğer partiler 
ise bu görevlendirmeye sıcak yaklaştılar. Ancak Erez, hükümet 
kurma çalışmaları yaparken, Çiller'in Ecevit'in azınlık 
hükümetine destek vereceğini açıklaması bir anda ibrenin yön 
değiştirmesine yol açtı. Çiller'in, bu hamlesiyle birkaç kuş 
birden vurduğu ve Çankaya'nın hesaplarını ortadan kaldırdığı 
vurgulandı. Ecevit de 25 DSP'li Bakandan oluşan azınlık 
kabinesini oluşturdu ve Çankaya'ya sundu. 

Şimdilik seçimlerin 18 Nisan'da yapılmasına kesin gözüyle 
bakılıyor. Ancak siyasetteki yeni hamlelerle, siyasete biçilen 
senaryolar arasındaki ilişki ne şekilde sonuçlar verecek, 
kestirmek güç gözüküyor. 

Anasol-D Hükümeti varlığını 28 Şubat denklemine 
kilitlemiş, bunun dışında da bir sermayesinin olmadığı, malum 
denklemin esnemeye başladığı her kıpırdanmada palyatif 
tedbirlerle vaziyeti kurtarmakla yetiniliyordu. Bu yetinme işi o 
kadar aşikardı ki, hükümetin siyasetten anladığının ancak o 
kadarla sınırlı kaldığı ortaya çıkıyordu. 

28 Şubat denkleminin himayesinde premature bir siyasi 
hayat süren Hükümet'in yıkılması Meclis içi mücadelenin bir 
ürünüydü. Ancak bunun dahi, Meclis dışı bir müdahaleyi meşru 
kılacak oyunun bir merhalesi olarak değerlendiriliyor. 

Özellikle FP ve DYP, yapılacak bir seçimin ülkede 
normalleşmeyi sağlayacağı, ancak buna karşı fikir ileri sürenler 
ise 28 Şubat sürecinin devam ettiği ve kurulacak -seçim 
hükümeti de dahil- seçimlerden sonra gelecek hükümetin de bu 
süreci devam ettirmekle 'memur' olduğuna dikkat çekiyorlar. 
Dolayısıyla FP-DYP bloğunun, yapılacak seçimden güçlü 
çıkmasının bu sıkıntıların devam etmesi manasına geldiğini 
vurguluyorlar. Yani 28 Şubat iradesinin, seçimlerden sonrasını da 
tanzim etmeyi öngördüğü belirtiliyor. 

Gerçekten de seçimin olması her halükarda demokrasinin 
devreye girmesi demek. Fakat demokrasinin devreye girmesi, 
siyasetin, daha doğru bir ifadeyle 'politizasyon'un tayin edici 
pozisyona gelmesi manasını taşıyor. Yani seçimin olması halinde 
normalleşmenin objektif şartlan tahakkuk edecek. Fakat 
normalleşmenin adının koyulabilmesi için objektif olarak oyuna 
müsait hale gelen sahanın içinde sübjektif bir inisiyatifin 
belirmesi gerekiyor. Buna da siyaset deniyor. 

Bu gidişatın durdurulması hiç kuşkusuz demokrasi 
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referansının arkasına sığınarak siyasi performans tembelliğine 
yuvarlanan siyasetin ayağa kalkması ve seçilmişlerin kendi 
üstünlüklerini idari delilleriyle ispat etmesiyle mümkün 
gözüküyor. Demokrasi referansı, siyaset üretme performansıyla 
birleştirilmezse, "seçilmişlerin üstünlüğü" de kağıt üzerinde 
kalmaktan öteye geçemez. 

APO HADİSESİNDE TÜRKİYE 
OYUNA MI GELDİ? 

Ard arda ortaya çıkan kasetlerle, mafya-siyaset ilişkileriyle 
uğraşırken bir sabah uyandık ki, Suriye'ye savaş ilan eder bir 
noktaya gelmişiz. Suriye, yıllardır Türkiye'ye karşı beslediği 

hasmane tavır bir yana, Türkiye'yi parçalamaya dönük 
planlan olan Apo'yu bağrında besliyordu. 

Dolayısıyla Suriye ciddi bir şekilde, hatta sonu 
savaşa dahi varsa uyarılmalı ve Apo Türkiye'ye 

| teslim edilmeliydi. Burada Hükümetin neden 
böyle bir anda böyle bir kararı aldığı ve ani 
gelişmelerin arka planı hakkında kafa 

yorulurken, Apo'nun Suriye'den, önce 
Rusya'ya, oradan da Roma'ya gidişi gözleri 

İtalya'ya çevirdi. 
Bu gelişme ile beraber Türkiye ile İtalya 

arasında tam bir iade krizi ortaya çıktı. İtalya'dan 
gelen ilk açıklamada Öcalan'ın iade amacıyla 
tutuklandtğı belirtiliyordu. Hemen Türkiye'ye iade 
edilecek diye sevinilirken, Almanya'nın da iade 
talebinde bulunacağı duyuruldu. Çok geçmeden 
İtalya'nın çok ortaklı hükümetinin Apo'yu iade 
etmeye niyetli olmadığı ortaya çıktı. Bir anda iade 

gündemden çıktı ve Apo'ya siyasi iltica hakkı 
verilmesinden söz edilmeye başlandı. Zaten 

®ı- idam cezası ve insan haklarındaki kötü 
puanımız nedeniyle suçluların iade 

t edilmemesine bazı İtalyan partilerinin 
PKK sempatisi eklenince işler iyice 
karıştı. Ancak Türkiye idam cezasını 

kaldırsa bile, italya'nın Apo'yu iadeye hiç niyeti gözükmüyor. 
Bu arada bu iade hadisesi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 

yapılan protesto eylemlerine ve İtalyan mallarının boykot 
edilmesine yol açtı. Bu gelişmeler Galatasaray'ın Juventus ile 
yapacağı maçı da etkiledi ve İstanbul'daki maç 1 hafta ertelendi. 

Artık mesele Suriye'den çıkmış ve Türkiye'nin yüzyılı 
aşkındır kendine hedef olarak belirlediği Avrupa'nın göbeğine 
taşınmıştı. Türkiye, Suriye'ye karşı bir kriz politikası 
sürdürebiliyordu, ancak aynı politikayı İtalya'ya karşı 
sürdürmesi kolay değil. Görünen o ki İtalya Abdullah Öcalan'ı 
iade etmeyeceği gibi, PKK'ya siyasallaşma kapısını aralayacak 
zemini hazırlama çabasında gözüküyor. 

Tüm bu gelişmelere şu açıdan bakanlar da oldu. Suriye'deki 
Apo'nun 'askeri gücü'nün kırıldığı biliniyordu. Böyle bir 
Apo'nun Suriye'de oturarak 'siyasallaşması' da imkansızdı. 
Siyasallaşma için hadisenin "Avrupa platformu'na taşınması 
gerekiyordu. Türkiye'yi vöneten güçlerin de "en arzulamadığı 
ihtimal" buydu. Öyleyse niçin birden bire Suriye sıkıştırılarak, 
Apo'nun Suriye'den İtalya'ya kaymasına adeta zemin 

hazırlanmıştır? Bu işin "şerefı"ni Mesut Yılmaz ve hükümeti 
üstlendiğine göre onlara 'Apo'nun ve PKK'nın siyasallaşması 
amacına bu gelişmelerin hizmet edeceğini nasıl oldu da 
görmediniz?' sorusunun sorulması gerekmez mi?' "Körün 
istediği bir göz; Allah verdi iki göz" hesabı bu ne biçim bir 
politikadır ki, Apo'nun ve PKK'nın en istediği konuma 
gelmesine hizmet edildi? Dolayısıyla Apo'nun İtalya'ya ayak 
bastığı gün "terör örgütünün başı kopartılmıştır" diyen 
Başbakan'ı birileri mi işletmiştir, yoksa o mu tüm Türkiye'yi 
işletmiştir? 

Başka bir değerlendirmede de bir Amerikan müdahalesiyle 
sağlanan Talabani ile Barzani arasında sağlanan Washington 
Anlaşması'na direnen Türkiye'nin Apo'nun Roma'ya çıkarılması 
planıyla direncinin kırılmak istendiği söylendi. 

Öcalan'ın İtalya'yı seçme nedeni diplomatik güvence, Bu 
güvenceden, Rusya ve Suriye'nin haberdar olmadığını söylemek 
imkansız. Yani olay görünürde belli bir plan dahilinde işliyor 
gözüküyor. 

Avrupa, PKK'nın nihai hedefi olan Türkiye-Irak-İran-Suriye 
topraklarında federatif bir Kürt yapılanmasının oluşmasına 
destek veriyor. Avrupa, bunun için Kürt meselesine barışçı ve 
siyasi bir çözüm getirmek için çalışıyor. Bu plan, Sevr 
sendromundan hareketle Türkiye'nin parçalanmasına dönük bir 
proje olarak düşünülebilir, ancak Türkiye'nin bu gelişmeler 
karşısında akılcı bir politika uygulaması gerekiyor. 

Türkiye stratejik bir hata yapmadığı takdirde PKK 
'siyasallaşamayacaktır'. Öyle görünüyor ki PKK olmasa da, Kürt 
sorununun önümüzdeki günlerde siyasallaşması bekleniyor. 
Bunun için Türkiye'nin stratejik bir yanlışa düşmeden 
uluslararası 'siyasileşmeye' engel olabilmesi için askeri başarıyı 
sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi çözümle noktalamasının 
gerekliliği vurgulanıyor. Bunun terör hareketinin kod 
değiştirerek Türkiye'yi arkadan kuşatmasına mani olacağı, aksi 
takdirde önümüzdeki günlerde Türkiye'nin başının iyice 
ağrıyacağı kaydediliyor. 

EMZİKLİ PATRONLAR VE BÖYLE 
KRİZE CAN KURBAN 

Türkiye ekonomisi bugün başta otomotiv ve tekstil sektörleri 
olmak üzere ciddi sorunlar yaşıyor. Yaşanan ekonomik 
durgunluğun çok küçük bir kısmı dünyadaki krizle ilgili. Büyük 
kısmı ise, Türkiye'nin ekonomik yönetimiyle alakalı. Son 
günlerde özellikle TÜSİAD tarafından dillendirilen bu ekonomik 
krizin tesirlerinin abartılması. Hükümetin başarısızlığına bir kılıf 
bulma çabası mıdır, değil midir diye soruldu. 

Ekonomik göstergeler geçmiş yıllara göre daha kötü 
durumda. Yatırımlar azalıyor, üretim ve satışlar son 6-7 aydır 
sürekli düşüyor. Hükümet büyüme hızını 4 kat azaltmış 
bulunuyor. Büyüme hızının düşmesine rağmen, enflasyon 
düşmüyor, faiz oranları ise fırlıyor. 

109 milyar dolarlık dış borcu bulunan Türkiye, Haziran 
98'den beri bir dolar bile dış borç bulamadı. Bugün devlet, en 
büyük borçlanan taraf olmuştur. 150'lere varan yüksek faizli iç 
borçlanmaya gidiyor. 1999 yılı için öngörülmüş bütçede de 25 
katrilyonluk bütçenin 10 katrilyonu sadece borç faizlerine 
gidiyor. Bu 10 katrilyon liralık iç borcun hangi kaynaklarla 
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YOK'TEN SKOLASTİK SALVOLAR 

karşılanacağı merak ediliyor. Ekonomik bozukluğun etkilerinin 
özellikle iç borç nedeniyle 99 yılında daha ağır bir şekilde 
hissedileceği ve Hazine'yi zor günlerin beklediği ifade ediliyor. 
Bu iç borçların tekrar iç borçlanmayla ödenmeye çalışılacağı ve 
bunun da faizlerin yükselmesine yol açacağı söyleniyor. 

İç borç açısından hadiseye yaklaşıldığında, Türkiye'de 
bankacılık sisteminin de sorgulanması gerekiyor. Çünkü 
Türkiye'deki finans sektörü yatırımları ele alıp, onlara kaynak 
aktarmak yerine, elindeki kaynakları devlet tahvili ve hazine 
bonolarıyla devlete borç vererek, yüksek gelir elde etme peşinde. 
Yani kolay iş, kolay para kazanma yolunu seçmiş durumdalar. Bu 
kesimler çıkarları gereği enflasyonun düşmesini de istemiyorlar. 

Son 5-6 yılda, artan bir trendle faiz girdabı çok daha fazla 
yükseliyor. 24 katrilyon civarında olması beklenen 99 yılı 
bütçesinde faizlere ödenecek miktar da 12.5 katrilyon civarında 
olacak. Yani bu bütçenin yarısından fazlası rantiyecilere gidecek. 
Bu mevcut bankacılık sistemi sürüp gittiği müddetçe, 
önümüzdeki yıllardaki faizin, % 40 yerine % 70'lere çıkacağı 
söyleniyor. Bu da tamamen devlet bütçesinin faize dönüşmesine 
yol açacak. Maliyenin 98'in ilk 11 ayında 83 katrilyon vergi 
toplarken, 5.7 katrilyon faiz ödemesi bunu açık bir şekilde 
gösteriyor. 

Yatırım yapılacak yerde ekonomi, bonolar ve tahviller 
üzerinde dönüyor. Bu rant ekonomisinin de krize yol açtığı ifade 
ediliyor. Hem iç, hem dış borçlar kartopu yumağı gibi büyüyor 
ve bir tedbir alınmadığı takdirde birkaç yıl sonra sistemin 
kendiliğinden kilitleneceği belirtiliyor. İşsiz sayısı da son 
gelişmelerle beraber hızlanarak 16 milyona dayanmış durumda. 

Mevcut hükümetin marifeti olan bu ekonomik krizin 
faturasının çalışanlara yansıtılmak istenmesinin de hiçbir haklı 
tarafı gözükmüyor. Refahyol döneminde bütçeden % 36 oranında 
pay alan emekçi kesim, zaten bu hükümet döneminde % 34 
oranında pay alır duruma düştü. Buna karşın rantiyeci kesim, bu 
hükümet döneminde bir önceki döneme göre bütçeden aldığı 
payını % 11 oranında artırmıştır. 

Ayrıca böylesine önemli siyasi gelişmelerin yaşandığı 
günlerde, özellikle TÜSİAD'çılar tarafından dile getirilen kriz ve 
bunalım edebiyatının ısrarla ön plana çıkarılması da "manidar" 
karşılandı. 

Hükümetin düşürülmesiyle birlikte meydana gelen iş 
çıkarma ve kriz söylemlerinin büyük sermaye ve hükümetin 
danışıklı bir oyunu olduğu, var olduğu iddia edilen krizin 
etkilerinin hafifletilmesi için işçi çıkarmalar bahane edilerek, 
hükümeti kendilerini kurtaracak acil önlemler almaya 
zorlandığına dikkat çekildi. 

Kriz nedeniyle hükümetin aldığı tedbirlerin de sadece ihracat 
yapan bazı sermayenin işine yaradığı, KOBİ'ler gibi Anadolu 
sermayesinin ve çalışanların gözardı edilmesi, yukarıdaki 
iddiaları doğrular mahiyette. Dolayısıyla Hükümet'in, bu 
tavrıyla kimler için varolduğunu ortaya koyduğu belirtiliyor. 
Nitekim Necati Doğru, köşesinde bu kriz edebiyatının ülkede 
yıllardır devletten beslenen gözyaşı lobisinin bir marifeti olduğu 
ve bunun yutulmaması gerektiğine dikkat çekiyordu. 

Yüksek Öğretim Kurumu, 12 Eylül ürünü olduğu için ve 
ortaya koyduğu mevcut uygulamalarından dolayı 17 yıldan beri 
hep tepkilere neden olmuştu. 

28 Şubat süreci ile beraber, konjonktürün ruhuna uygun 
hareket eden YÖK, bu yeni dönemde zulüm mekanizmasını 
işletmeye devam ediyor. Mevcut uygulamaları ile Türkiye'deki 
dayatmacı anlayışın örneklerini sergileyen YÖK, "Acaba 12 
Eylül'deki yanlışlıklarını da aratacak bir hüviyete mi dönüyor?" 
endişesini doğuruyor. 

YÖK akademik erozyonu hızlandırdığı ve eğitimin kalitesini 
düşürdüğü gibi, şimdi de siyaset ve çeşitli entrikaların içine 
bulaşmış gözüküyor. Mevcut haliyle bir engizisyon 
mahkemesine dönüştüğü, keyfi bir şekilde ideolojik 
yaklaşımlarla öğrenci ve öğreti elemanlarını 2 bine 2 kala 
aforoza tabi tuttuğu için eleştiriliyor. 

Tüm öğretim üyeleri ve öğrenciler baskı ve dayatmalarla 
karşı karşıya bulunuyorlar. Bunu başörtüsüne özgürlük eylemine 
katıldığı gerekçesiyle YÖK tarafından üniversite ile ilişkisi 
kesilen Van 100. Yıl Ünv. Tıp Fakültesi eski Dekanı 
Prof.Dr.Dursun Odabaş bu gelişmeleri şöyle dile getiriyor: 
"Bütün öğretim üyeleri korku içinde ve dayatmalarla karşı 
karşıya. Tam bir krallık düzeni hakim. Öğretim üyeleri talimatla 
çalışır vaziyette. Belli güç odaklarının dayattığı emirleri yerine 
getirmeyen öğretim görevlilerinin kelleleri götürülüyor." 

Halen üniversitelere ilişkin tüm kararlar 
™ YÖK tarafından alınıyor. Bu da, tek merkezli ve 

i j î tek tip eğitimin varlığını gösteriyor. 
Yeni uygulama ile üniversitelerin araştırma 

kadrolarına alınacak yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri YÖK'ün oluşturacağı özel jüri 
tarafından sözlü sınav yapılacak ve bu jüri, 
öğrencilerin seçiminde tek belirleyici olacak. Bu 
da bu kadroların ideolojik yaklaşımla 

belirlenmesini getirmekten başka bir mana taşımıyor. 
Mevcut kanunlara aykırı bir şekilde üniversitelerde özellikle 

başörtüsünde odaklaşan kılık kıyafet genelgesiyle tek tip öğrenci 
amaçlanıyor. Bunun sağlanması için de öğretim üyelerine 
"zaptiyelik" yaptırılıyor. 

Yeni üniversiteye giriş sınav sistemi değiştirilerek meslek 
okullarının, imam hatiplerin, hülasa Anadolu insanının 
üniversitelere girişinin frenlenmesi amaçlanıyor. 

Hem YÖK üyelerinin belirlenmesi, hem de YÖK'ün 
rektörleri belirlemesi antidemokratik olmakla beraber, yine 
burada da ideolojik yaklaşımların gölgesi mevcut. 

YÖK'e, öğretim üyelerini akademik unvanlarını alma, 
görevden uzaklaştırma, hatta kamu haklarından mahrum bırakma 
gibi cezalar verme; öğrenciler için de geniş yelpazeli bir 
cezalandırma yetkisi verilmesi, yargısız infazları artıracak ve 
akademik özgürlüğü tehdit edecek gözüküyor. Bu gelişme ile 
'acaba 1402 geri mi geliyor?' sorusu akıllara takıldı. 

Özgürlüğün en üst noktada temsil edilmesi gereken 
üniversiteler, yasakçı YÖK'ün cenderesi içerisinde bulunuyor. 
Bir yandan üniversitelerdeki öğretim elemanı açığı bir türlü ka
patılamaz ve eğitim kalitesi yükseltilemezken, diğer yandan in
sanlar sağcı, solcu, türbancı, sakallı damgalarıyla üniversiteler

littı 
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İHALELER GÖLGESİNDE 
ISMARLAMA RTÜK EYLEMİ 

Kişilerin özel hayatlarının medyaya dönük sınırlarının ne 
olması gerektiği ve sorumlu bir yayıncılığın tartışıldığı günlerde, 
komedi sanatçısı Levent Kırca'nın RTÜK'e karşı başlattığı 
kampanya patlak verdi. 

Kırca, "Olacak O Kadar" programında Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanı Işılay Saygın'ı tahkire ve tahrike varan boyutlarda 
hicvettiği için, programın oynandığı kanala bu yayınından dolayı 
RTÜK tarafından 1 gün ekran kapatma cezası veriliyordu. Kırca 
bu kapatma olayı üzerine, bazı medya organlarının desteğiyle 
pupa yelken bir eyleme geçti. Önce ilginç açıklamalar yapan 
sanatçı, ardından ekibiyle Ankara'ya kadar gitti, Meclis Başkanı 
ile konuştu, karar değişmediği takdirde açlık grevi yapacağını 
duyurdu ve siyasilerden istediği sözleri alınca açlık grevinden 
vazgeçerek İstanbul'a döndü. 

Kırca'nın bu tepkisi ve girişimleri sadece yasakçı bir 
zihniyeti, ekran karartan sansür mekanizmasını değil, aynı 
zamanda medyanın eylem alanını, "etik" değerlerini de tartıştırdı, 
düşündürdü. 

Kırca'ya destek verenler RTÜK Yasası'nın antidemokratik 
hükümler taşıdığı, üst kurulun bir sansür kurulu işlevini 

gördüğünü, ekran karartmanın yüzyılın ayıbı olduğu, hiçbir şeyin 
yasaklarla çözülemeyeceğini öne sürdüler. Karşı çıkanlar ise bu 
eylemin zamanlamasına dikkat çekerek, şimdiye kadar pek çok 
karartma olayının yaşandığını, Kırca'nın daha önceleri nerelerde 
olduğu, ayrıca yapılan esprilerin müstehcenlik sınırını aşıp 
kişilerin haklarına hakaret içerdiği ve geleneksel-ahlaki 
değerlerimizin önemli kavramlarından olan kadınların iffetinin 
simgesi olan "bekaret"in muhafaza edilmesini alay konusu ettiği 
için eleştirdiler. İnsanların ve toplumların haysiyet ve onuruyla 
oynama hakkının kimseye tanınamayacağı ve sanat adına da, 
mizah adına da kimsenin böyle bir özgürlük hakkının 
olamayacağını vurguladılar. Ahlak, estetik ve seviyeyi gözardı 
edip, reyting için hiçbir kural tanımayan sanat anlayışının 
yanlışlığını dile getirdiler. 

Bu hadisenin, bazı medya sahiplerinin enerji ihaleleri gibi 
devlet ihalelerine girmelerinde önlerinde engel olarak duran 
RTÜK Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısının Meclis'te 
gündemde olduğu bir döneme rastlaması dikkat çekiciydi. Bu 
zamanlama dolayısıyla "Kırca, bu kanunun Meclis'ten geçmesi 
için kullanılıyor mu?" sorusu soruldu. Yani, Kırca kimin sesini 
seslendiriyordu ve kimin adına hareket ediyordu? 

Kendi kanallarında, kendi gazetelerinde tek yanlı, 
tırpanlanmış, sansür edilmiş haberlerle sürekli gerçeği münipüle 
edenlerin, TEDA§ ihalelerinin hatırına birden bire özgürlükçü 
kesiliverdikleri ve sonra da Kırca'nın eyleminden çıkacak 
gürültüden medet ummaya kalktıklarına vurgu yapıldı. Bu 
sebeple Kırca'nın eylemi, medya tekellerinin ekmeğine yağ 
sürecek bir ısmarlama kamuoyu oluşturma girişimi olarak 
değerlendirildi ve eKırca şov mu yapıyor?', eKırca nereye 
koşuyor?', eKırca bahane, ihaleler şahane' denildi. 

Ancak tartışmalarda gelinen ortak kanaat, TV'de karartmaya 
hayır, ancak seviyesizliğe de hayır oldu. RTÜK'teki problemin de 
onun varoluşunda değil, kuruluş ve işleyiş biçiminde olduğu 
ortak bir şekilde dile getirildi. RTÜK'ün varlığından rahatsız 
olmanın, onu yok etmek olamayacağı ve dünyanın her yerinde 
kuruluş ve denetleme şartlan farklı olmak kaydıyla böyle bir 
denetim mekanizmasının var olduğu, dolayısıyla bu kurumun 
çağdaş bir çizgiye çekilmesi istendi. 

Sansür, hayatımızın her alanında. Yasaklarla, sınırlamalarla, 
baskılarla, yönlendirmelerle dolu hayatımızda RTÜK'ün mevcut 
konumu tartışılmalı, ancak sansürü tartışırken, sorumlu 
yayıncılık ve kişi haklarının gözardı edilmemesi gerekiyor. 
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den uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Belirlenen çizginin dışına çık
maya çalışan her unsuru ortadan kaldırmayı hedefleyen YÖK'ün 
cenderesi içerisinde bulunan üniversiteler, adeta bir kışlayı ve ha
pishaneyi andırıyor. 

YÖK'ün, dayatmacı resmi ideolojinin bekası adına, 
üniversitelerin hür bilim yuvası haline gelmesini istemediği, 
bugün üniversitelerimizde okullaşma oranının düşük, öğretim 
üyesi sayısının yetersiz ve bilimsel üretimin çok düşük 
seviyelerde olduğu; buna karşın YÖK'ün tüm bu olumsuzlukları 

o r t a d a n  
kaldıracağına bir 
terminator gibi 
"cadı avı"na çıktığı 
için eleştiriliyor. 

Y Ö K ' ü n ,  
bugünkü yapısı ve 
a n l a y ı ş ı y l a  
ü n i v e r s i t e l e r e  
destek değil, köstek 
o l d u ğ u ,  
y ü k s e k ö ğ r e t i m i  
planlama ve 

koordine etmekle görevli yeni bir yapılanmaya gidilerek, 
üniversitelere bilimsel özerkliğin kazandırılmasının gerekliliği 
vurgulanıyor. 

YÖK'ün gerekli olduğu, hükümetle üniversiteler arasında 
YÖK benzeri bir ara kurumun mutlaka olması gerektiği, ancak 
bunun gerçek manada bir koordinasyon ve planlama yapan, 
vizyon geliştiren, akademik çalışmaların ve hürriyetlerin önünü 
açan bir kurul olması gerektiği vurgulanıyor. 



SANATÇILARA DEVLET ULUFESİ 

Devlet malı, devlet dairesi, devlet kuşu, devlet arazisi, devlet 
memuru sözlerine aşinaydık da, belli ki bundan böyle "devlet 
sanatçısı" lafı da belleklerimizde yer edecek. Her şeyin tek 
merkezci, dayatmacı, devletçi bir anlayışla ele alındığı günlerde, 
nihayet mevcut idare nihayet en olmayacak şeyi, eşyanın tabiatına 
en aykırı şeyi, sanatı, sanatçıyı da devletleştirdi. 

Önce Kültür Bakanlığı 72 sanatçıya "devlet sanatçısı" unvanı 
verdiğini açıkladı. Ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Demirel'in 
de tavsiyesiyle bu sayı 89'a çıktı. Bu yeni isimlerle birlikte 
ülkemizdeki "devlet sanatçısı" sayısı 149'a ulaştı. 

İlk kez 1971 'de verilmeye başlanan ve 20 yıl boyunca 30 
sanatçıya verilen "devlet sanatçısı" unvanı, 1991 yılında yine 
şimdiki gibi seçimlerden kısa bir süre önce 36 kişiye birden 
dağıtıldığında tepkilere yol açmıştı. Bazı sanatçılar bu unvanı 
reddetmişlerdi. Unvanı reddedenlerden Yaşar Kemal, ret 
gerekçesinde, "Kültür politikası kültürü yozlaştırmak olan, 
zindanları yazarlara, şairlere ikinci bir ev eyleyen, demokrasiyi 
engelleyen yönetimlerin adı ne olursa olsun, bana verdikleri hiçbir 
payeyi, ülkemiz gerçek bir demokrasiye kavuşana kadar kabul 
etmeyeceğim" demişti. Fazıl Hüsnü Dağlarca ise, "Yaptıklarım 
yurt dışında yayınlanırsa, yeryüzü için Türk sanatçısı olurum. 
Devletin adıyla anılırım. Ülke içindeki kurumların, masa başındaki 
değer yargılarıyla devlet sanatçısı yaratılamaz" diyerek tepkisini 
dile getirmişti. 

Gerçekten de Dostoyevski'yi, Gogol'u, Puşkin'i, Tolstoy'u, 
Maksim Gorki'yi, Solohofu, Çaykovski'yi bağrından yetiştiren 
Rusya'nın, komünist ihtilalinden sonra çorak bir toprağa dönmesi, 
her şeyin devlet merkezli olarak ele alındığı bu dramatik durumun 
en iyi açıklayıcısı gibi duruyor. 

Aslında, irdelendiğinde çok önem arzeden bu mesele, yine bi
zim malum medyanın tüketilmeye açık bir emeta'sı haline geldi. 
Devlet sanatçısının keyfiyeti, sanatçı kimliğinin duruşu, eserinin 
veya icrasının alıcısıyla kurduğu içsellik bağı. Bu öğeler medyaya 
yansımazken, olay maalesef yine reyting açısından değerlendirildi. 
Ödül veren-verilmeyen sanatçılar arasında adeta bir arena oluştu

rulup çarpıştırıldı ve 
bunun doyulmaz hazzı 
yaşandı. Ödül verilen
ler arasında askerliğini 
yapmamış olanlar bü
yüteç altına alındı. 
Ödül verilen-verilme-
yen sanatçılar arasın
daki diyaloglarda da, 
bu ödülün mahiyeti ve 
bu ödüle neden reva 
görüldüklerinin sorgu
lanmasına rastlanmadı. 
Ödülü alanlar ise, sa
natçı kimliklerinin te
kamülünden çok, sos
yetik kıvancın sarhoş
luğunu yaşadılar. 

Güle güle "Demokrat İnsan" 
Yavuz GÖKMEN 

Hürriyet Gazetesi'nin demokrat ve şair ruhlu yazarı Yavuz 
GÖKMEN, zatürre teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede, 24 Ka
sım 1998 Salı günü vefat etti. Gökmen, 25 Kasım 1998 Çarşam
ba günü Kocatepe Camii'nde siyaset, medya ve yoğun halk katılı
mı ile kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

Bir takim ideolojik saplantıların ve jakobenist eğilimlerin 
güçlü olduğu bir medya ortamında, Yavuz Gökmen, farklı ve 
dürüst tavrı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. 

Yavuz Gökmen, Hürriyet Gazetesi'ndeki köşe yazılarının ya

nında Kanal 7'de de Fehmi Koru ve İlnur Çevik ile birlikte 'Baş
ken Kulisi' adlı programı yapıyordu. Gazeteci İlnur Çevik ve Feh
mi Koru, Yavuz Gökmen için, 'dürüst, demokrat ve filozof insan' 
tanımlamasında bulundular. Çevik, ayrıca Gökmen'i şu satırlarla 
değerlendirmektedir; 'Kendi gazetesindeki yazılarında diğer bü
tün yazarlara ters düşme ve bin bir hakaret yeme pahasına, doğ
ruları yazmaktan asla vazgeçmedi. Onu çok üzdüler, ama o onları 
hiç incitmedi' 

Yavuz Gökmen 23 Mart 1998 tarihide İstanbul Pendik Bele-
diyesi'nce düzenlenen "Türkiye Demokrasisi ve Siyasi Partiler" 
adlı Panel'e Konfederasyonumuz Genel Başkanı Salim Uslu ile 
birlikte panelist olarak katılmıştı. 

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, Gök-
men'in vefatı üzerine yaptığı açıklamada; demokrat yapısıyla eği
lip bükülmeyen, onurlu, başı dik kalemiyle; kendine özgü hoş üs
lubu ve konulara farklı bakışlarıyla basın dünyamızda çok özel bir 
yere sahip olan Yavuz Gökmen'i çok özleyeceklerini ifade etti. 

Her şart ve durumda ortaya koyduğu tavizsiz çizgisi ile; 
vicdanına, aklına ve yüreğine danışarak yazan ve yaşayan sahici, 
demokrat bir aydın olarak bilinirdi. 

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, 
uzun yıllar beraber çalıştığı arkadaşı Gökmen'i 'Gönüllü Yalnız. 
Kalabalıkların içindeki tenhalığın delikalısı' şeklinde tanımlıyor. 

Demokrat yazar, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e acımasız 
eleştiriler yöneltirken bile ona, 'Sarışın Güzel Kadın' sıfatını layık 
görmekteydi. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, son demokrat için 
Aksiyon Dergisi'ndeki yazısında, 'Tabutuna yaklaşıp, demokrasi 
kazanıyor Yavuz demek istedim' demektedir. 

Mesai arkadaşlarından Enis Berberoğlu ise uğurlama yazısın
da, duygularını, 'Yüreğiyle düşündüğü için bazen yanlış anlaşılır
dı. Anlamadan kızanlara aldırmazdı. Hayallerine dayanıp dik 
yaşadı, ne mutlu ki ayakta öldü' şeklinde dile getirdi. 

27 yıllık gazeteci Yavuz Gökmen'e Allah'tan rahmen, eşi Fat
ma Gökmen, oğullan Altan, Yağız ve Müfit Gökmen'e başsağlığı 
diliyoruz. 
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Konfederasyonumuzun 
23. Kuruluş Yıldönümü, 
yeni binamızda ulus
lararası ve bilimsel 

toplantılarla kutlandı. 

HAK-İ<f> 
Hak-İş'in 23. Kuruluş Yıldönümü, 22-24 Ekim 1998 tarihleri 

arasında, yenilenen binamızdaki yeni ve modern konferans 

salonumuzda kutlandı. Etkinliklere çalışma hayatı, siyaset ve 

sosyal çevrelerden çok sayıda davetlinin yanısıda dünyanın dört 

bir yanından üst diizey sendikacılar katıldı. Üç gün, üç gece bir 

düğün havasında süren kutlamaların ilk gününde Konfederasyon 

Genel Başkanı Salim Uslu, gündemdeki sorunları dile getirip, 

Hak-Iş'in bunlara bakış açısını ve çözüm önerilerini sıraladı. 

Aynı günün akşamında Dedeman Otelde kuruluş yıldönümü 

resepsiyonu verildi. İkinci gün dünyanın dört bir yanından gelen 

üst düzey sendikacılar, globalleşme sürecinde uluslararası 

sendikal hareket ve bölgesel sendikal işbirliğini tartıştılar. 

Kutlamaların son gününde ise 'Yarınki Türkiye Konferanslları' 

çerçevesinde bilgi çağında sendikalizm ve 21. yüzyılda yetkin 

insan yetiştirme konularında uzman görüşleri dile getirildi. 
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Kutlamaların ilk günü 

akşam Dedeman Oteli Avi-

zeli Salon'da Kuruluş Yıl-

dönünü resepsiyonu ve kül

tür etkinlikleri düzenlendi. 

Iş, ekonomi, sanat ve siya

set dünyasının önde gelen 

isimlerinin katıldığı resep

siyonda halk oyunları ekip

leri de gösteri yaptılar. 

23 VASINDA 

22 EKİM 1996 



Is Nice Yıllara 
Yoğun Katılım Gözlendi 
Yıldönüm kutlamalarımıza başta Başbakan Yardımcısı 

Bülent Ecevit olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakam Nami Çağan, Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Dev
let Bakanlanndan H.Hüsamettin Özkan hükümet kanadın
dan katılanlar arasındaydılar. TBMM Başkanı Hikmet Çe
tin, Fazilet Partisi Genel Başkam Recai Kutan, Yeniden 
Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal Güzel de Dede-
man Otel'de verilen resepsiyona katıldılar. 

Fazilet Partisi Genel Başkanı Yardımcılarından Ali 
Coşkun, Abdulkadir Aksu ve Abdullatif Şener ile birlikte 
konfederasyonumuzun eski genel başkanlarından, TBMM 
Başkan Vekillerinden Yasin Hatipoğlu ve Kocaeli Millet
vekili Necati Çelik de bizleri yalnız bırakmadılar. 

DYP Genel Başkam Yardımcısı Rıza Akçalı, MHP 
Genel Başkam Yardımcısı Y. Bülent Yahnici, BBP Genel 
Başkanı Yardımcısı Mehmet Ekici de konuşmalarında si
yaset ve sendika ilişkileri konusunda görüşlerini dile ge
tirdiler. 

TİSK Genel sekreteri Kubilay Atasayar, MÜSİAD Yö
netim Kurulu Başkam Erol Yarar, Memur-Sen Genel Baş
kanı Akif İnan ve Türk Kamu-Sen Genel Başkanı Resul 
Akay da törende yer aldılar. 
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ACILIS VE KONUŞMALAR 

Hak-İş'in 23. Kuruluş Yıldönümü 

kutlamalarının ilk gününde, yeni kon

ferans salonumuzdaki toplantıya siya

set, çalışma hayatı, medya ve sosyal 

kesiminden çok sayıda davetli katıldı. 

Konfederasyon Başkanı Salim Uslu, 

yıldönümü etkinliklerini açış konuş

masında Türkiye'nin sorunlarını, aç

maz ve gerilimlerini açıklarken, Hak-

İş'in bu sorunların çözümü için öneri

lerin sıraladı. 

USLU gündemi belirledi 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Us

lu, 23. yıl etkinliklerini açış konuşma

sında Türkiye'nin içinde bulunduğu 

sıkıntıları gözler önene sererken, dilek 

ve temennilerini açıkladığı 'Keşke" 

şeklinde başlayan sözleri gündemi be

lirledi. 

Uslu konuşmasında, Hak-İş'in 23. 

kuruluş yıldönümünü, Cumhuriyeti

mizin 75. kuruluş yıldönümü heyeca

nının dorukta olduğu bir döneme rast-

gelmesini 'gurur verici' olarak nite

lendirdi. 75. yılda Türkiye'de kişi ba

şına milli gelirde on bin doları aşmış 

olmamız gerektiğine işaret ederken, 

ülkemizde bölgesel, ve hatta şehirlera-

rasındaki gelir adaletsizliğinin çok 

fazla olmasından yakındı. 

Hak-İş Genel Başkanı Uslu, 1997 

yılında 12 bini aşkını kadın olmak 

üzere 55 bine yakın kişinin işten atıl

dığına dikkat çekti. 1998 yılında ise 

başta tekstil olmak üzere birçok sek

tördeki krizin bu yasıyı artıracağından 

endişe eden Uslu, Türkiye'de 10 binin 

üzerindeki işsizler ordusunun tedirgin 

olduklarını ifade etti. 

Parlamentomuzun, dört kez doku

nulan, ezik ve yorgun bir yapıda olma

sından dolayı etkin ve verimli çalış

makta güçlük çektiğini savunan Salim 

Uslu, "Oysa bugünkü gündemde bun

ca bilgi ve belge ortadayken kimi ba

kanlardan, bürokratlara kadar bir yı

ğın insanın çete ilişkilerine dair iddi

alar ayyuka çıkmışken, başta savcılar 

olmak üzere yargının hala neden ses

siz kaldığını işçiler anlamakta güçlük 

çekiyorlar. Keşke sosyal devlet ilkesini 

gerçekten hayata geçilebilmiş, kerıdi 

ayakları üzerinde durabilen ve Cum

huriyete yaraşan, herkesi, ama herke

si bünyesine alabilmiş, şemsiyesi altı

na alabilmiş, herkese çağdaş hizmet

ler sunabilen bir sosyal güvenlik siste

mimiz ve buna uygun kurumlarımız 

olabilseydi" dedi. 

Türkiye'nin dünyadaki değişime 

direnemeyeceğine dikkat çeken Salim 

Uslu konuşmasında, ülkemizin temel 

bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı ol

duğu görüşünü savundu. Dünyanın 

hiçbir yerinde ve hiçbir kuru

munda komutla ve genelgeyle 

değişim ve dönüşümün olama

yacağı görüşünde olan Uslu, de

ğişim sürecinde siyasetçinin gö

revinin toplumu değil, devleti 

yönetmek olduğuna dikkat çekti. 

Devletin hesapsız borçlan

masından duyulan kaygıyı dile 

getiren Hak-İş Başkanı Uslu, "Hesap

sız borçlanmayı, yönetimdeki zaafları, 

siyasi istikrarsızlık ve iltimasları da 

içimize sindiremiyoruz. Yaşadığımız 

ve daha derinleşmesinden kaygı duy

duğumuz bu krize bir otopsi yapmanın 

zamanı gelmiştir" dedi. Uslu çare iire-

tilemeyen durumlarda seçimi çare ola

rak gösterdi. Türkiye'de herkesin bil

gi ve yetkisizce konuştuğunu savunan 

Salim Uslu'ya göre konuşma sırası 

şimdi millette. 

Hak-İş 'in ICFTU ve ETUC'a üye 

olduğuna dikkat çeken Genel Başkanı 

Salim Uslu, Hak-İş'in dünyadaki de

ğişimi iyi gördüğünü, yeri değerlerle 

evrensel doğruları uzlaştıran bir sendi

kal gelişme içinde olduklarına dikkat 

çekti. 

Türkiye'deki ekenomik gösterge

lerin de hiç içaçıcı olmadığına deği

nen Hak-İş Genel Başkanı Uslu, İtha

latımızın ihracatımız aleyhindeki ora

nının % 30'larda iken, Gümrük Birli-

ği'ne girdikten sonra bu oranın % 

50'lere çıktığına dikkat çekti. İşletme

lerin üretim yerine faiz ve rant hastalı

ğına kapıldıklarını savunan Salim Us

lu, bu görüşlerini şöyle savundu; "is

tanbul Sanayi Odası'nın açıklamala

rına göre 500 büyük işletmenin failiyet 

dışı kârlarının % 50'si rant gelirlerin

den olduğu gerçeği göz önünde bulun

durulursa ve de daha vahimi, uygula

nan ekonomik politikalar üretimin kı

vanç abidesi KOBI'leri de ne yazık ki 

uyuşturucu gibi rant bağımlısı yap
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mıştır ve onların da faaliyet dışı kâr

ları % 70'leri bulmuştur". 

1999 yılı bütçesinin yatırıma 1.4 

katrilyon ayırmasına karşın faize 8.9 

katrilyon ayırdığına dikkat çeken Sa

lim Uslu, sözkonusu bütçenin 5 katril

yon 520 trilyon açığı hedeflemesini 

içlerine sindiremeyeceklerini ifade et

ti. 1924 yılı bütçesinin 124 milyon li

ra ile ve denk olarak yapıldığını belir

ten Hak-İş Genel Başkanı, "Çalışma 

hayatı sorunlarına diyalog, uzlaşma 

çerçevesinde kalıcı ve rasyonel çö

zümler üretilmesi hem mümkün, hem 

de gereklidir" şeklinde konuştu. 

Türkiye'nin sorunlarının çözüm

süz olmadığını, çözümlerin de imkan

sız olamayacağına inanan Salim Uslu, 

çözüm önerileri konusunda Hak-İş'in 

ve kendisinin çözüm önerilerini sıra

ladı; "Telaşsız, sağduyulu ve soğuk

kanlı yaklaşımlarla, düzeyli ve sorum

lu davranışlarla akıl ve bilgiyi öne çı

kartan, teknik liyakat ve performans

ları yarıştıran her alanda verimlilik ve 

kalite arayan, yarınki Türkiye'nin öz

lemini duyan, düşlerini kuran, yeni bir 

siyaset kültürü, yeni bir sivil toplum 

mentalitesi, yeni bir demokrasi bilin

ci, toplumal dokuyu ve barışı güçlen

direcek Türkiye'yi yeni yüzyılda daha 

müreffeh ve daha onurlu bir konuma 

ve etkinliğe kavuşturacaktır". 

Uslu, Cumhuriyet'in 75. yılında; 

daha fazla demokrasi, daha fazla öz

gürlük, daha fazla adalet, daha fazla 

üretim, daha fazla istihdam ve daha 

güçlü Türkiye istediklerini sözlerine 

eklerken, kutlamalara katılan tüm da

vetlilere şükranlarını sundu. 

Çağan, 'Sıkıntıların kaynağı, si

yasi istikrarsızlıktır' 

Hak-İş'in 23. Kuruluş Yıldönümü 

etkinliklerine katılan Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanı Nami Çağan, ko

nuşmasında Hak-İş'in 23. kuruluş yıl

dönümünü kutlarken, gündemde aynı 

zamanda, sendikal hareketin 51. toplu 

sözleşme ve grev hakkının kullanıl

maya başlamasının 35. yıldönümünün 

de kutlandığına dikkat çekti. 

Cumhuriyetin 75. yılında ülkemiz

deki sosyal kalkınmanın, ekonomik 

kalkınmanın gerisinde kaldığını savu

nan Bakan Çağan, çalışma hayatının 

bir gerçeğine dikkat çekti, "Çalışanla

rın önemli bir bölümü kayıtdışı sek

törde bulunmaktadır. İsşizlik önemini 

koruyan bir sorunumuzdur, iş güven

cesi sistemi ve işsizlik sigortası henüz 

kurulamamıştır. Çalışma yaşamını dü

zenleyen yasalarımızda 15 yıldır 

önemli iyileştirmeler yapılmasına rağ

men 12 Eylül kalıntısı çeşitli sınırla

malar henüz kaldırılamamıştır" dedi. 

Çalışma hayatının sorunlarını sıra

layan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Nami Çağan, Türkiye'nin 

genç bir nüfusa sahip olduğunu ve 

gençlerimizin ilgilinildiğinde dünya 

ile rekabet edecek, kalite belgeleri ala

cak konuma gelmesinden umutlandık

larını söyledi. 

Ülkemizde umut verici diğer bir 

gelişme olarak da çalışma barışının 

var olduğu savunan Bakan Çağan, iş

çi ve işveren kuruluşlarının biraraya 

gelip, ülkenin sorunlarını görüşüp, 

tartışabildiklerini ve hatta uzlaşabil

diklerini dile getirdi. 

Bakan Çağan, Hak-İş'in kutlama 

etkinlikleri çerçevesinde dünyadaki 

sendikal sorunlar ve yarınki Türkiye 

konusunda önemli toplantılar düzen
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lemesinin de bu görüşlerini doğruladı

ğını ifade etti. 

Çalışma Bakanlığı olarak işçi ve 

işveren kuruluşlarıyla işbirliği halinde 

önemli düzenlemeler yaptıklarını söy

leyen Çağan, çalışmalarda müsbet bir 

sonuca ulaşılamamasının nedeni ola

rak, hükümetin bir azınlık hükümeti 

olduğu ve siyasi istikrarsızlığı göster

di; "SSK ve Bağ-Kur'un işsizlik sigor

tasına ve iş güvencesine, Kamu Gö

revlileri Sendikaları Yasasında, İş ve 

İşçi Bulma Kurumu'nun işsizlikle mü

cadele ve istihdamın geliştirilmesinde 

etkin duruma getirilmesi için yeniden 

yapılandırılmasına kadar çeşitli alan

lardaki yasa tasarılarının önemli bir 

bölümü gerek hükümetin bir azınlık 

koalisyonu olması ve gerek meclisin 

siyasi yapısı ve gündemi nedeniyle ya

salaşamamıştır. Ancak bu tasarıların 

daha sora yapılacak çalışmalar için 

önemli bir kaynak olşuturacağına ina

nıyorum. Ülkemizde bir an önce seçi

me gidilerek mevcut siyasi istikrarsız

lığın giderilmesi ve parlamentonun 

verimli bir biçimde çalışır hale geti

rilmesi gerektiğini düşünüyorum". 

Hatipoğlu: "Suçlu, size 'Keşke' 

dedirtenlerdir" 

TBMM Başkan Vekili, ve Hak-İş 

Konfederasyonunun ilk seçilmiş genel 

başkanı Yasin Hatipoğlu, Hak-iş'in 

23. kuruluş yıldönümünü görmekle, 

kendisini yıllardır verdiği emeğin 

meyvesini alan bir baba olarak gördü

ğünü söyledi. 

Hatipoğlu, Cumhuriyet ve demok-
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rasi konusundaki görüşlerini şöyle di

le getirdi.; "Cumhuriyetin 75. yılında 

daha fazla demokrasi, herhalde de

mokrasinin olmadığı yerde halk yok 

demektir, halkın olmadığı yerde ege

menlik yok demektir. Eğer egemenlik 

yaygın ve etkin değilse, Sivas Kong

resi anlamsız hale gelmiş demektir". 

Salim Uslu'nun konuşmasında alt-

mışbeş kez 'keşke' dediğini belirten 

Yasin Hatipoğlu, Salim Uslu'nun keş-

kelerle konuşmasının, kendi ayıbı ol

madığını, suçlunun Uslu'yu bunları 

konuşmak zorunda bırakanlar olduğu

nu savundu. Hatipoğlu konuşmasını 

şöyle tamamladı, "Ben bir şey söylü

yorum; galiba bir keşke de ben söyle

yeceğim, keşke Salim Bey kardeşimi 

buna böyle konuşmaya, yani keşkeli 

konuşmaya mecbur etmeselerdi, ama 

Hak-Iş'in bu çalışma metodu, modeli, 

gayreti, istikrarı tüm sivil toplum ör

gütlerine, tün siyasal yapıya yaygın

laştığı zaman keşkelre olmayacak, ye

rine şükürler gelecek. Ben bu umutla 

Cumhuriyetimizin nice 75. nci yıllara 

ulaşması, Hak-İş'imizin daha da geli

şerek daha nice 23., 25., 303. yıla 

ulaşmasını temenni ediyorum". 

Çiçek: 'İyi ki Hak-İş var" 

Fazilet Partisi Genel Başkan Yar

dımcısı Cemil Çiçek, Hak-İş'in yakla

şık çeyrek asırdır, her türlü zorluk ve 

sıkıntılara rağmen, ilkeli tutarlı, de

mokrasiden, özgürlükten, insan hakla

rından adaletten, istihdamdan yana ül

kenin birliğinden yana tavır koyduğu

nu ifade etti. 

Çiçek, Türkiye'de siyaset yapanla

rın Hak-İş'e farklı gözle bakmaları ge

rektiğini söylerken, Hak-İş'in üç 

önemli özelliğini şöyle sıralamaktadır; 

"Hak-Iş, iktidarlar elinde büyü

yen bir kuruluş değil, iktidarlara rağ

men bu noktaya gelmiş olan bir kuru

luş. Her türlü dışlanmışlığa, zorlukla

ra, engellemelere rağmen 23 yıl ayak

ta kalmayı başarmış, ama haysiyetle 

ayakta kalmayı başarabilmiş Türki

ye'deki nadir kuruluşlarımızdan biri

sidir. 

Hak-Iş'in bir başka özelliği gele

nekten kopmadan modernleşmeyi ba

şarmış, yozlaşmadan, yabancılaşma

dan da çağdaşlaşmayı, çağdaş geliş

meyi özümsemiş, takip etmiş bir kuru

luştur. 

Hak-Iş'in bir üçüncü özelliği, özel

likle şekille uğraşmanın bilimsellik 

adına itibar gördüğü, destek gördüğü, 

hatta neredeyse resmi politika haline 

getirilmeye çalışıldığı bir dönemde şe

kille uğraşmak yerine, işin özünü kav

ramaya, özümsemeye ve bu şekilde 

çağdaş gelişmeyi takip etmeye çalışan 

ve bunu bilimsel bir tavır olarak her 

platformda savunmaya gayret eden 

bir kuruluştur.". 

İki farklı Türkiye olduğunu savu

nan FP Genel Başkan Yardımcısı Ce

mil Çiçek, birinci Türkiye'yi şöyle ta

nımlıyor, "Bir Ankara'nın Türkiye'si 

var, bir de Ankara'nın dışındakilerinin 

Türkiye'si. Bizlerin Türkiye'si var, ya

ni siyasetçilerin, bürokratların, bürok

ratik elitlerin Türkiye'si var." Ancak 

diğer taraftan, 4 yılda bir bile hatırının 

sorulması gereken, giderek zorlaşan 

bir Türkiye'nin daha olduğuna dikkat 

çeken Çiçek, Türkiye'de siyasi kadro

ların şeklen ve görünüşte iktidar olma

larına karşın, bürokrasinin sürekli ikti

dar olduğunu savundu. 

Ecevit: "Kardemir örneği ile gu

rur duyuyoruz" 

23. Kuruluş Yıldönümü etkinlikle

rine gelmek için Bakanlar Kurulu top

lantısına gecikmeli olarak katılacağını 

ifade eden Başbakan Yardımcısı Bü

lent Ecevit, Hak-İş'in kutlama etkin

liklerinde uluslararası bir toplantı yap

mış olmasını konfederasyonumuzun 

dünyadaki gelişmeleri yakından takip 

ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi. 

Hak-İş ile birlikte Öz Çelik-İş Sen-

dikası'nın sosyal ve ekonomik hayatı

mıza çok önemli katkılarının bulundu

ğuna işaret eden Bülent Ecevit, bu dü

şüncesine kanıt olarak da Kardemir'i 

gösterdi. 

Kardemir'de Türk toplumunun 

önemli olaylar karşısında nasıl verilen 

dayanışmanın çok ilginç bir örneğinin 

gösterildiğine dikkat çekti. Ecevit 

Kardemir hakkındaki düşüncelerini, 

"Karabük'ün sanayicileri, tüccarları, 

esnafı, kooperatifçiler'ı biraraya gel

diler. 'hayır, biz bu kadar önemli bir 

tesisin ölüme mahkûm edilmesine razı 

olamayız, devlet diriltemiyorsa, bir di

riltiriz Karabük'ü dediler. Devlet de 

gereken anlayışı gösterdi, onlara sem

bolik bir bedel karşılığında Kaıa-
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bük'ün yönetimini ve sorumluluğunu 

devretti ve birkaç yıl içinde Karabük 

yeniden doğdu." şeklinde ifade etti. 

Kardemir'in başarısının Türkiye 

ile de sınırlı kalmadığına değinen 

Başbakan Yardımcısı Ecevit, Bosna-

Hersek'te de bir demir çelik işletmesi

ni Kardemir'in ölümden kurtardığına 

dikkat çekti. Ecevit bir başka dayanış

ma örneği olarak; Pendik'de başlatı

lan 'Sigortalı çalış, sigortalı çalıştır' 

kampanyasına Hak-İş ile birlikte 

Türk-İş ve DİSK'in de birlikte hareket 

ettiğine işaret etti. 

Türkiye ekonomisinin önemli me

selelerinden birisinin de kayıtdışılık 

olduğunu ifade eden Ecevit, 'Ekono

mimizin yaklaşık yarısı kayıtdışında, 

yani ekonomimizin yarısı kazancından 

vergi ödemiyor, sigorta primi ödemi

yor, kayıtdışında işçilerimizin yaklaşık 

yarısı çalışıyor, onların hiçbir güven

cesi yok, ne sendikalaşabil'ıyorlar, ne 

toplusözleşme, grev hakkından yarar

lanabiliyorlar ne de adaletli bir ücret 

alabiliyorlar" dedi. Kayıtdışındakile-

rin kayda alınması için işverenlere bir 

dizi kolaylıklar getirildiğini ifade 

eden Ecevit, bu kolaylıkları şu şekilde 

sıraladı; 

1- Vergi Reformu yasasına ekle

nen geçici 5. nci madde ile kayıtdışın-

daki işveren kayıt içine girerlerse, 

kendilerine belirli kolaylıklar sağlana

cak. 

2- Vergi Yasasının geçici madde

siyle bu yıl sonuna kadar işçileri bord

roya kaydedecek olan işverenlerin üc

retlerden 3 yıl süreyle kesilen vergile

ri, 2 yıl erteleyerek devlete ödemeleri 

olanağı sağlanıyor. 

3- Kayda alınmayı kabul eden giri

şimciler SSK'nun işveren priminin 2 

yıl için ancak yarısını ödeyecekler. 3 

yıl süreyle de tasarrufa teşvik kesinti

si yapılmayacak. 

Çalışma hayatının önünde anaya

sal engellerin bulunduğuna dikkat çe

ken Ecevit, Anayasanın sendikasızlaş

maya zemin hazırlayan 54. maddesi 

ile, sendika yöneticilerin milletvekili 

olamayacaklarım öngören 82. madde

sinin değiştirilmesinin gereğine inan

dıklarını söyledi. Holdinglerin, şirket

lerin yöneticilerinin milletvekili olup, 

lehlerinde lobi oluşturabildiklerine 

işaret eden Ecevit, çalışanların temsil

cilerine bu hakkın verilmemesini 

'TBMM ile millet arasında belirgin 

bir kopukluğa yol açmış bulunuyor' 

şeklinde yorumladı. 

Türkiye'nin bir kriz ortamına gir

mekte olduğuna işaret eden Ecevit, 

özel bankaların yatırımcıları teşvik et

mek yerine, devlet bonoları ve tahvil

leri almayı yeğlediklerinden şikayet 

ederken, özel bankaların ülke ekono

misi için üzerlerine düşen görevi yap

madıklarını savundu. 

Türkiye'nin AB'ne alınmak isten

meyişini 'bağnazlık' olarak yorumla

yan Ecevit, Türkiye'nin Avrupa'ya sı-

ğamayacağını, bizim aynı zamanda 

Doğu Akdenizli olduğumuzu, aynı za

manda Ortadoğulu olduğu

muzu belirti. Bülent Ecevit, 

özellikle Sovyetler Birli

ği'nin dağılmasının sonunda 

Türkiye'nin Avrasyalı da ol

duğunu söylerken bir de tes-

bitte bulundu; 'Avrasyalaş-

ma sürecinin anahtarı da 

Türkiye Cumhuriyeti.' 

Akçalı: 'Globalleşme düşünce

sinden dolayı Hak-İş'i kutlarım" 

Doğruyol Partisi Genel Başkan 

Yardımcısı Rıza Akçalı, Türkiye'nin 

önündeki 50 yılı düşünmesi gerektiği 

halde, geride bıraktığı 50 yılı konuş

mak zorunda bırakıldığına dikkat çek-

di. İdolojik açmazdan kurtulamamız 

halindeki tehlikeye işaret eden Akçalı, 

"Türkiye böylesine bir ideolojik aç

mazdan kurtulmak zorunda. Eğer 

bundan kurtulamazsa 21. yüzyılda 

Türkiye'nin yeri yoktur." Hak-İş'in 

globalleşme sürecindeki etkinliklerini 

büyük bir takdirle karşıladıklarını ifa

de eden Akçalı, Başkan Uslu'nun şah

sında tüm Hak-İş camiasının 23. kuru

luş yıldönümünü de kutladı. 

Ekinci: "Türk siyasetçisi görevi

ni iyi yapmalıdır" 

BBP Genel Başkan Yardımcısı 

Mehmet Ekici, konfederasyonumu

zun, siyasi taraf tutmadan, sessizce 

büyüyen bir yapıda olunması nedeniy

le ne kadar övülse yerinde olunacağı

nı söyledi. 

Daha fazla özgürlük, daha fazla 
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demokrasi ve daha adaletin bizlere 

başkalarınca verilmeyeceğine işaret 

eden Mehmet Ekici, "Hiç kimseden 

demokrasi talep etmiyorum, hiç kim

seden adalet talep etmiyorum, hiç 

kimseden özgürlük talep etmiyorum. 

Demokrasiyi de, adaleti de özgürlüğü 

de inşaallah biz kendimiz alacağız ve 

temin edeceğiz" dedi. Türkiye'deki si

vil toplumun kendi gücünün bilincin

de olması gereğine işaret eden Ekici, 

ayrıca bu konuda mensubu bulunduğu 

Büyük Birlik Partisi ve Hak-İş'in 

üzerlerine düşen görevi yapmak için 

daha fazla gayret göstermesi gerekti

ğini söyledi. 

Yahnici:"Toplumun ihtiyacı uz

laşmadır" 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel 

Başkan Yardımcısı Şevket Bülent 

Yahnici, ülkemize sendikacılığın batı

dan gelen bir kavram olduğuna dikkat 

çekti. Devleti yıkmaya çalışmadan, 

milletin malına zarar vermeden sendi

kacılık yapmanın zor olduğuna işaret 

eden Yahnici, Hak-İş'in 23 yıldır, yı

kıcı olmadan sendikacılık yaptığına 

dikkat çekti. İngiltere'de demokrasi

nin 700 yıldır uygulandığını belirten 

Yahnici, Türkiye'de Cumhuriyetin an

cak 75 önce kurulmuş olmasına dikkat 

çekti. Ülkemizde kavramların içleri

nin doldurulmadığını söyleyen MHP 

Genel Başkan Yardımcısı Yahnici, 

"Ben diyorum ki, daha fazla özgürlük, 

daha fazla adalet, daha fazla anlaş

ma, daha fazla uzlaşma. Toplumun ih

tiyacı da budur" dedi. 

Atayasar: "HAK-İŞ, istikrar 

faktörüdür" 

TİSK Genel Sekreteri Kubilay 

Atasayar, konuşmasında 1963'den gü-
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nümüze Türk Sendikacılık hayatına 

bakarken, üç aşamada ele alıyor; 

"J963-1975: Türk sendikacılık ha-

raketinni yeni filizlendiği ve arayış 

dönemi. 

1975-1990: Kavgalı bir sendikal 

mücadele olarak görebileceğimiz bu 

dönemde Hak-İş kuruldu. Kavga orta

mında barışı sağlamak için gayret 

eden Hak-İş istikrar ortamı hazırla

mıştır. Bana göre bu dönemde kavga 

yerine uzlaşmayı denemeliydik. Bu 

yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır. 

1990'lı yılları ise Türkiye'de diya-

loğun tam manasıyla anlaşıldığı, uy

gulanmaya çalışıldığı bir dönem ola

rak görüyoruz. Yine bu dönemde 

HAK-İŞ bir istikrar faktörü gibi, çalış

ma hayatının içinde yapısındaki özel

lik dolayısıyla bir denge unsuru olma 

niteliğini korumuştur". 

Sendikaların bugünkü pisliğe bu

laşmayan saygın kurumlardan olduğu

na dikkat çeken Atasayar, bu niteliğin 

bayrağını taşıdığına inandığı Hak-İş'i 

kutlamak istediğini ifade etti. 

Yarar: "Biz rakip değil, aynı ta

kımın oyuncularıyız" 

MÜSİAD Genel Başkanı Erol Ya

rar, bir işveren çocuğu olarak, fabrika

ları önündeki eylemler, açılan davala

rın hikayelerinin dinleyerek büyüdü

ğünü, ancak bugün gelinen uzlaşma 

ortamında da çok memnun olduğunu 

ifade etti. 

Globalleşme rüzgarı karşısında iş

çi ve işveren kesimlerinin dayanışma 

halinde olmasının gereğine işaret eden 

Yarar, "Yepyeni bir sendikal anlayışı 

duymaktan da mutluluk duyuyorum; 

çünkü ben de yepyeni bir işverenlik 

anlayışı ile yola çıkmış bir derneğin 

başkanı olarak burada konuşuyorum, 

yani iki taraf da Türkiye'de bir yeniyi 

ortaya koymak istiyor" dedi. 

Ucuz kâr ve ucuz işçilik senaryola

rının bir kenara bırakılmasının gereği

ne işaret eden Erol Yarar, 21. yüzyılda 

toplumun bütün kesimlerinin daha 

fazla birbirilerini dinlemeye ihtiyaçla

rının olacağına işaret etti. İki yıl önce 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Us-

lu'nun, MÜSİAD Genel Kongresine 

başkanlık ettiğini hatırlatan Yarar, bu 

durumun Türkiye'de ilk defa olduğu

na da ayrıca dikkat çekti. 

Ülkenin içinde bulunduğu durum 

gereği 'işsizlik sigortası' oluşumunu 

riskli gördüğünü ifade eden MÜSİAD 

başkanı Yarar, Gümrük Birliğine giril

mesine rağmen, öncesinde söylenen 

iyimser ortamlar yerine ekonomik 
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dengelerin daha da zorlaştığını savun--

du. 

İNAN: "Hak-İş'ten sendikacılık 

desteği aldık" 

İNAN: "Devlet memuru ile ka

imdir" 

MEMUR-SEN Genel Başkanı 

Akif İnan, memur sendikalarının Tür

kiye gündemine 1990'lı yıllarda girdi

ğini, sendikal mücadelede Hak-İş'den 

önemli oranda istifade ettiklerini söy

ledi. Hükümetin TBBM'ye getirdiği 

'Memur Sendikaları Yasası" taslağına 

sendika olarak karşı çıktıklarını söyle

yen Akif İnan, "48 maddeden oluşan 

bu yasa taslağının biz MEMUR-SEN 

olarak 18 maddesine itiraz ettik" de

di. 

FP Genel Başkanı Yardımcısı Ce

mil Çiçek'in konuşmasında ifade etti

ği iki tür iktidardan bürokratik iktida

ra atıfta bulunan Akif İnan, "Devlet 

memuru ile kaimdir; iktidarlar deği

şir, ama memur bürokrat yine memur

dur, bürokrattır.... biz iş yaparken, 

kendimizi asla bir siyasi görevi de üst

lenmiş kurum olarak görmedik, bir 

ideolojik kurum olarak da asla gör

meye yönelmedik" dedi. 

AKAY: "Sendikal mücadelede 

işçi-memur ayrılamaz" 

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 

Resul AKAY, ülkenin ihtiyacı olan uz

laşma zeminin oluşturulmasında Hak-

İş'in önemli misyon üstlendiğini ve 

etkinliğini gelenekselleştirdiğini söy

ledi. Hükümetin 1999 bütçesini hazır

larken iki milyon kamu çalışanının 

görüşlerinin dikkate alınmamasını 

eleştiren Akay, 'Bu hükümetin bütçe 

hazırlama yetkisinin olmadığını biz 

her yerde söylüyoruz. Bu hükümet 

1999 yılı bütçesini yapmaya ehliyetli 

değildir" dedi. Çalışma hayatını işçi 

ve memur olarak ayırmanın anlamının 

olmadığına işaret eden Akay, 'Bu bü

tünlüğün bir bütün halinde mücadele

ye girişmesi lazım. Biz de bu ülkede 

yaşıyoruz, biz de bu ülkeye vergi ödü

yoruz" dedi. Türkiye'de 100 bin kişi

nin, ülkenin kaynaklarının % 40'ına el 

koyduğunu savunan Akay, bunun so

rulması gereğine inanıyor. 

ÇELİK: "Tıkanıklığı siyasetçi 

değil, halk aşacak" 

Konfederasyonumuzun eski genel 

başkanı ve FP Kocaeli milletvekili 

Necati Çelik, Hak-lş' in emekle serma

ye ilişkilerini derinleşmeden dengele

meye çalıştığını söyledi. Çelik, Hak-

İş'in ekonomik ve sosyal konularda 

görüşünün alındığı bir kurum olduğu

na işaret etti; "İleriki yıllarda; ki bu

gün de öyledir. Herkesin, ama herke

sin acaba bir konu tartışılırken, Hak-

İş ne diyor? diye Hak-Işçiler ne diye

cek diye kulak kabarttığı ve Hak-İş'ten 

herkesin yararlanmak istediği konu

mu gün, gün inşaallah güçlenerek de

vam edecektir. Buna olan inancımı te

yitle kuruluşumuzu kutluyorum". 

Cumhuriyetin 75. yıl kutlamaları 

konusundaki görüşlerini de şu şekilde 

dile getirdi; "Cumhuriyetin 75 nci yı

lını kutlamaya çaba gösterenler, kana

atim odur ki, değerli arkadaşlarım 

normal bir sistemde Türkiye'ye yap

tıkları, cumhuriyete yaptıkları kötü

lüklerden dolayı, bağımsız yargılarda, 

ağır cezalarda yargılanırlar ve çok ağır 

cezalara da mahkum edilirler. Normal 

bir sistemde olması gereken de budur, 

ama şimdi yüzleri kızarmadan, büyük 

bir pişkinlikle millet sorgulanıyor. 

Sorgulanması gerekenler 'Yavuz hır

sız ev sahibini bastırır' misali, milleti 

sorguluyor". 

Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi yan

larına almak yerine aynı masada ye

mek yemek istemediklerini savunan 

Çelik, "Değerli arkadaşlarım, Türki

ye yine Cumhuriyet tarihinde bu denli 

hiçbir zaman yalnızlığa itilmemiştir. 

Türkiye, Avrupa Birliği'nden dışlan

mıştır" dedi. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu ka

ostan çıkması için ümitli olduğunu 

vurgulayan Çelik, sözlerini, "Bu tıka

nıklığı bu kaosu değerli arkadaşlarım, 

millet aşacak, Parlamento değil, siya

set ve siyaset adamları değil. Son gün

lerin modası herkes Parlamentoya ve 

herkes siyasete ve siyaset adamına vu

ruyor" şeklinde tamamladı. 
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Globalesme Sürecinde Uluslararası Sendikal Hareket 
ULUSLARARASI PANEL 

Konfederasyonumuzun 23. Kuru
luş Yıldönümü kutlamalarının ikinci 
gününde, düzenlenen uluslararası bir 
panel ile globalleşen dünyada çalışma 
hayatının sorunları, uluslararası ve 
bölgesel sendikal hayatta Türk Sendi
kacılığının yeri masaya yatırıldı. 

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı 
ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başka
nı Hüseyin Tanrıverdi'nin başkanlık 
ettiği "Globalesme Sürecinde Ulus
lararası Sendikal Hareket ve Bölge
sel Sendikal İşbirliği'nin Geliştiril
mesi" konulu uluslararısı panele Dı
şişleri Bakanı İsmail Cem de katıldı. 

"Globalesme Sürecinde Ulusla
rarası Sendikal Hareket ve Bölgesel 
Sendikal İşbirliği'nin Geliştirilme
si" konulu uluslararası panele dün
yanın dört bir yanından katılanlar, 
temsil ettikleri kuruluşlarla birlikte 
şu şekilde: 

ILO Türkiye Temsilcisi Gülay As-
lantepe, 

ICFTU temsilcisi KAMALAM, 
Afrika işçi Sendikaları Birliği Teş

kilatı Genel Sekreteri Dempa DİOB, 
Rusya ve KP Bağımsız Devletler 

Topluluğu Genel Sendikalar Konfede
rasyonu Genel Başkanı Yardımcısı Er

mek ZALEKSELOV, 

Bulgaristan Bağımsız işçi Sendi

kaları Konfederasyonu Genel Başkanı 

Jeliaskov HRİSTOV, 

Azerbaycan AHİK'ten Adil DADA-

SOV, 
Pakistan Milli Emek Konfederas

yonu Yönetim Kurulu Üyesi Şahit 

MEHMET BEY. 

Kosova Bağımsız işçi Sendikaları 

Konfederasyonu Genel Başkam Prof. 

Dr. Hayrettin GORANİ, 

Nahçivan Sendikalar ittifakı Genel 

Başkanı Arif HÜSEYİNOV. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Çalışan Kadınlar Derneği Genel Baş

kanı Makbule ÖTÜKEN, 

İran Konfedeasyonu Genel Sekre

teri Ali Rıza MAHÇUP, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Kamu-Sen Genel Başkanı Ahmet 

ÖTÜKEN. 

Hak-İş Konfederasyonu Genel 

Başkanı Salim Uslu, kutlamaların 

ikinci günündeki bu önemli uluslara

rası toplantıyı açış konuşmasında Tü-

riye'nin bölgesel yapısı, Avrupa ve 

Dünya finans çevreleriyle olan ilişki

lerine değindi. 

USLU: " Bölgesel İşbirliği anlaş

malarına ihtiyacımız var" 
Konfederasyonumuz Genel Baş

kanı Salim Uslu, uluslararası paneli 

açış konuşmasında, bugüne kadar ko

nusunda globalleşme kelimesi geçen 

sayısız toplantıya katıldığını ifade 

ederken, globalleşmenin yadsınması 

yerine onun iyi anlaşılması, sorgulan

ması ve sağlıklı yaklaşılıması gereği

ne işaret etti. 

Globalleşmenin gelişmemiş veya 

gelişmekte olanı ülkelerin aleyhine ve 

çok uluslu şirketlerin de lehlerine bir 

seyir izlediği görüşünü savunan Uslu, 

görüşlerine kanıt için de çok uluslu 

şirketlerin kuralsızlıkla beslendiğini, 

yatırıp yaptıkları Çin ve Vietnam gibi 

uzakdoğu ülkelerini göstermektedir. 

Uslu, anılan ülkelerde insan hakları ve 

özgürlük ihlallerinin yoğun olarak ya

şandığını özellikle belirtti. 

IMF ve Dünya Bankası'nın glo

balleşme sürecinde önemli faktör ol

duğunu belirten Hak-İş başkanı Uslu, 

sözkonusu kuruluşların gelişmemiş ve 

gelişmekte olan ülkelere sundukları 

reçetelerde krizin atlatılması yerine 

daha da derinleştiğnii savundu. Uslu 

IMF ve Dünya Bankası hakkında "Bu 

nedenle IMF ve Dünya Bankası'nın 

yapısı, politikaları da ciddi şekilde ar

tık tartışma konusu yapılmalıdır" şek

linde görüş belirtti. 

Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, 

İran ve Afganistan gibi bölge ülkeleri

nin bir ateş çemberinde olduğunu be

lirten Salim Uslu, sözkonusu çember

de çalışma hayatında bölgesel işbiliği-

nin zorunlu olduğnu söyledi. 

Türkiye'nin tercihini Avrupa Birli

ği yönünde yaptığına işaret eden Sa

lim Uslu, ancak Avrupa Birliği'nin 

Türkiye ile ilişkilerinde 'şovenist' 
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ve Bölgesel Sendikal İşbirligi'nin Geliştirilmesi 
davrandığını söyledi. Avrupanın ayrı

ca sözleşmelere uymaya yanaşmayan 

bir tavır içine girdiği Uslu tarafından 

dile getirildi. 

Salim Uslu, dernekler yasasının 

Türkiye'deki sendikacıların uluslara

rası çalışmalara katılırken öngörülen 

formaliteler ve gelen yabancı konuk

lara uygulanan gereksiz uygulamalar

dan da Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e 

serzenişte bulundu. 

Uslu ayrıca, Avrupa'daki onca iç 

kavgalardan sonra ülkeler ve bölgesel 

işbirliği anlaşmalarının olması karşı

sında Türkiye ve bölgesindeki ülkele

rin bu denli köklü ekonomik ve kültü

rel işbirliği anlaşmasının olmamasını 

bir eksikliğine parmak bastı. 

CEM: "Globalleşme işçiyi siya

setin dışına taşımak ister" 

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, ülke

mizde insanların haksızlığa uğrama

mak, ekonomik refahtan pay almak, 

eşit olmak, adalet ve örgürlük istediği

ne dikkat çekerken, globalleşmenin 

bütün bunları temin etmekten çok 

uzak olduğuna dikkat çekti. Bakan 

Cem, ekonomik gelişme yanında ge

lişmeden insanların ne kadar istifade 

edeceğinin daha çok önemli olduğuna 

dikkat çekti. 

Teknolojik gelişmenin işgücü tale

bini azalttığı gerçeğine işaret eden 

globalleşme konusunda işçi sınıfının 

konumunu şöyle açıklıyor, "Gene bu 

globalleşme, açık söyleyeyim, Dünya

da işçi sınıfını çok da hazırlıklı olma

dığı bir zaman kesitinde yakalandı. 

Globalleşme ile birlikte diinya kapi

tallerinin birleşmesi aynı zamanda 

grev ve toplusözleşme olgusunun etki

sini azalttı". 

Bakan Cem, uluslararası sermaye

nin aynı sektörde birden fazla ülkede 

yatırım yaparak, bir ülkede kriz ve 

grev olması halinde üretim yoğunlu

ğunu diğer ülkeye kaydırarak, sonuçta 

zarar etmediğine dikkat çekti. Global

leşmeyi bir masal olarak nitelendiren, 

Cem, dünya ülkelerinde çalışma saat

lerinin aşağıya çekilmesi tartışmaları 

olurken, Türk insanının değil çalışma 

saatleri, çalışacak iş bulmada sıkıntı 

çektiğini söyledi. İdeolojilerin bittiği 

iddiasına katılmadığını ifade eden 

•MHHMİ 

Cem, "Böyle bir ortamda ne oldu? İş

çinin siyasi gücü, siyasi iddiası etkin

liği bir şekilde azaltıldı ve yahut azal

tılmaya başlandı. Emek dünyası, bü

tün ülkelerde, bütün toplumlarda o 
toplumun en dinamik kesimidir, düşü
nür, çalışır, düşünce üretir, bir araya 

gelir, öfkelenir, tartışır. Bu özellikleri
ni siyasete yansıtması icap eder ve bu 

globalleşmenin çok önemli sonucu; 

işçiyi, emeği, sendikayı siyasetin dışı

na doğru çıkarması olmuştur." dedi. 

Avrupa Birliği konusunun Türkiye 

için çok önemli olduğuna işaret eden 

Cem, AB ile ilişkilerin kazandırdığı 

avantajları şöyle açıkladı; "Avrupa 

Birliği bizim için bir amaçtır. Türki

ye'nin, AB ile yakınlaşmasının bizim 

aynı zamanda Orta Doğudaki ilişkile

rimize güç kattığını, Uzak Doğu 

Çin'deki, Vietnam'daki ilişkilerimizin 

dahi, bir Avrupa Birliği ile olan ilişki

mizin olumluluğundan iyi bir şekilde 

etkilendiğini bilmekteyiz". Cem, Av

rasya işbirliği konusunda Türkiye'nin 

hem Asyalı hem de Avrupalı olduğuna 

dikkat çekti ve; "Türkiye için nihai he

def; Avrasya olgusunun merkezi ol

mak, belirleyici bir ülkesi olmaktır" 

dedi. 
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ASLANTEPE: "Küreselleşme

nin içerdiği sosyal haksızlıklar el

birliği ile kaldırılabilir" 

nrjı 
ILO Türkiye Temsilcisi Gülay As-

lantepe, Uluslararası Çalışma Örgü-

tü'nün, küreselleşmenin içerdiği sos

yal tehlikelere ilk kez 1995 yılında 

Kopenhag Zirvesi'nde dikkat çektiği

ni bildirdi. ILO'nun 86. Uluslararası 

Konferansında, küreselleşme karşısın

da refahın odak noktasının insan oldu

ğuna dikkat çekildiği ifade eden As-

lantepe, bu süreçte insan emeğinin bü

yük yara aldığına da dikkat çekti. 

İLO'nun sözkonusu konferansının ar

dından yayınlanan deklarasyonun üye 

ülkelerin onayına sunduğunu bildirdi. 

İnsan haklarına ilişkin temel çalış

ma yaşamını düzenleyen 6 temel söz

leşmeyi sıralarken Türkiye 'nin bu 

sözleşmelerin tamamını imzalayan en

der ülkelerden biri olmasını 'olumlu 

gelişme' olarak değerlendirdi. Aslan-

tepe bu konuda yeni bir çalışmaların

dan da söz etti; "Bir de bunlara ek 

olarak 'Çalışma yaşamında çocuk iş-

çiliğnin kabul edilemez' türlerini üye 

ülkelerle tartışıldı. Önümüzdeki Hazi

ran konferansında büyük bir olasılıkla 

bu doğrultuda yeni bir uluslararası 

standart metnine kavuşmuş olacağız." 

Hak-İş'in 23. kuruluş yıldönümü

nün Cumhuriyetin 75. kuruluş yıldö

nümü kutlamalarıyla aynı döneme 

rastlamasını güzel ve anlamlı olduğu

nu ifade eden Gülay Aslantepe, konfe

derasyonumuza başarılar diledi. 

TANRIVERDİ: "Globalleşme, 

uluslararası sendikal dayanışmayı 

zorunlu kılar" 

Uluslararası bu paneli tertip eder

ken, Hak-İş'in temel amacının 'de

mokratik sendikal hareketi gerçekleş

tirmek' olduğuna işaret eden konfede

rasyonumuz genel başkan Yardımcısı 

Hüseyin Tanrıverdi, panelin aynı za

manda bölgesel işbirliği ve ve ulusla

rarası sendikal işbirliğinin de gelişme

sine katkı sağlayacağını söyledi. 

Dünyanın içine girdiği yeni süre

cin, üretim, tüketim ve sosyal ilişki 

tarzlarını tepeden tırnağa değiştirdiği

ne işaret eden Tanrıverdi, "Alıştığımız 

birçok unsur hayatımızdan kopup git

ti. Yerini anlamakta ve uyum sağla

makta zorluk çektiğimiz yeni unsurlar 

aldı, kısaca yeni bir dünyaya adım at

tık. Bu dünyayı algılamak, gelişmeleri 

iyi izlemek ve bu gelişmeler karşısında 

sağlıklı ve ciddi bir tavır, politika üret

mek zorundayız" dedi. 

Globalleşmenin çok sayıda tanımı 

olduğunu ifade eden Hüseyin Tanrı

verdi, gündeme en uygun tanımı şöyle 

yaptı; "Globalleşme, üretilen mal ve 

hizmetler için geniş bir pazarın oluş

turulması, teknolojik gelişme, yeni

lenme ve rekabetin uluslararası bir 

karakter kazanması, kapitalizmin 

dünyanın her yerinde her alana vn 

yılması, uluslararası ve bölgesel ege

menlerin üzerinde siyasi bir ağırlık 

koyması, evrenselliğin kabulü ve her 

alanda bağımlılığın artmasıdır". 

Sermayenin hızlı küselleşmesi 

karşımda emeğin küreselleşmesi kar

şısına engellerin getirildiğini savunan 

Hak-İş Genel Başkanı Yardımcısı Hü

seyin Tanrıverdi, değişimin, artık en

düstri ilişkilerinde ücretler ve grevler 

gibi geleneksel konular kadar, ekono

mik gelişmeler, sosyal adalet ve sos

yal politikalar gibi boyutlarda da ön 

plana çıktığına dikkat çekti. Tanrıver

di ayrıca, globalleşmenin en önemli 

görevinin, demokratikleşmenin bütün 

dünyaya yaygınlaştırılmasını sağla

mak olduğunu, globalleşme ile birlik

te demokrasinin, sendikal hak ve öz

gürlüklerin, insan haklarının ve adale

tin de globalleşmesi gereğine işaret et

ti. 

Değişim ile birlikte sadece tepki 

ve tenkid veren değil, teklif ve çözüm 



önerileri sunan sendikal hareketin zo

runlu hale geldiğini ifade eden Tanrı-

verdi, modern sendikacılığın temel il

kelerini sıraladı; "Rekabet, kalite, ve

rimlilik, sosyal diyalog,toplumsal ke

simlerin hepsini kuşatıcı, toplumun te

mel değerlerini dikkate alan ve bunla

rı doğru anlamlandıran, ilkeli kararlı, 

vizyonlu ve misyonlu yeni perspektif

ler geliştirmek zorundadır". 

Küreselleşmenin doğrudan dünya 

pazarına girmesiyle birlikte bütün 

dünyada sendikacılık hareketin karşı

laştığı en büyük tehdit oluştuğuna işa

ret eden Tannverdi, ICFTU'nun da bu 

konu üzerinde hassasiyetle durduğunu 

belirtti. Hüseyin Tannverdi, önümüz

deki yüzyılda sendikacılığın ayakta 

kalabilmesi için, çatışma ve sınıfçılık 

tezinin işlenmemesi, aksine menfaat 

parelelliğinin ön plana çıkması gerek

tiğini savundu. 

Emeğin dünya üzerindeki sorunla

rının birbirine çok yakın ve hatta ortak 

olduğunu vurgulayan Tannverdi, ulu

sal sınırları aşan ortak sorunların çö

zümünde de yine uluslararası işbirliği

nin önemine işaret etti. Dünya ekono

misinin entegrasyona gittiğini belirten 

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı, 

"Bunu geçtiğimiz günlerde yaşadığı

mız borsa krizleri ile gördük. Artık tek 

tek ekonomiler değil, entegre hale ge

len bir büyük ekonomik sistemle, dün

ya ekonomisi ile karşı karşıyayız. Glo

bal, yani küresel süreçler şu ya da bu, 

bu ölçekte kendini tüm dünyaya da

yatmaktadır. Değişen ve dönüşen dün

yada ortaya çıkan sorunları ve bu so

runlar karşısında değiştirilmesi gere

ken stratejileri birbirine benzemekte, 

işçi sendikalarının uluslararası birlik

ler oluşturma gerekliliğini ortaya koy

muştur" dedi. 

KAMALAM: "Finansal faali

yetler, sosyal içeriği görmeye başla

dı" 

ICFTU Temsilcisi Bayan Kama-

lam, finansal çöküşlerdan dünyadaki 

her kıta ve ülkenin az ya da çok etki

leneceği gerçeğine değinirken, kriz

lerden en fazla da çalışan kesimlerin 

etkilendiğini savundu. Başta IMF ve 

ı 

İÜ 
Dünya Bankası olmak üzere uluslara

rası finans çevrelerinin 'finansal ve 

sosyal' yaklaşımların el ele yürütül

mesi gereğine inandıklarına dikkat çe

ken Kamalam, "Demokratik haklar 

için mücadelemiz insan haklarına 

doğru yönelmektedir ve bu insan hak

ları da direkt olarak sendikal haklara 

yönelir. Bu güçlenmelidir, daha sağ

lam bir organizasyon haline dönüşme-

lidirve çalışanlar arasında, ancak bu 

işbirliği oluşturulabilir" dedi. Serma

yenin sınırının olmadığı gerçeğine de

ğinen Kamalam, görüşüne örnek ola

rak, Alman Volkswagen şirketinin 

üretiminin % 52'sini Çin'de gerçek

leştirmesini verdi. Sendikal çalışma 

hayatının beş önemli sorununa deği

nen Kamalam sözlerini şöyle tamam

ladı; "Son toplantımızda gündeme ge

tirdiğimiz, ortaya çıkardığımız beş 

önemli hususu hatırlatmak istiyorum. 

İşçi düzeylerinin ve işsizliğin üzerin

deki tartışmalar birincisiydi. Organi

zasyon ve çok ulusların güçleri ile 

karşılaşmak, sendikal haklar ve eşitlik 

Türkiye'ye bir dahaki, geldiğim za

man inşaallah, karşımda çok daha 

fazla kadın da görmek istediğimi be

lirtmek zorundayım". 

DİOB: "Küreselleşme, yeni sö

mürünün ekonomik aletidir " 

Afrika İşçi Sendikaları Birliği Teş

kilatı Genel Sekreteri Dempa Diob, 

konuşmasında globalleşme konusun

da Afrikalı işçilerin görüşlerini sorular 

şeklinde sıraladı. 1-Küreselleşme ki

min için ve neye yarıyor? 2- Küresel

leşme haklarıma mı, yoksa girişmcile-

re mi yaramalı? 3- Küreselleşmenin 

gidişatı bu çerçevede tutulmalı mı, 

yoksa müdahale edilmeli midir? 

Bu sorulara verilecek cevapların 

insanlığın geleceğini belirleyeceğini 

ifade eden Diob, cevaplan verilmesin

de orman kanunlarının dikkate alın

maması gereğine işaret etti. Diob, kü

reselleşmenin girişimcilerin değil de 

halkların işine yaraması gerektiğini 

söyledi. Diop aynca konuşmasını bir 

cümle ile renklendirdi; "Fakirlik, ne

rede olursa olsun, tehlike arz etmekte

dir". Dempa Diob, globalleşmenin 

Afrika'daki halk tarafından 'yeni sö-
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mürgeci ekonomik alet olarak" gör

düklerini ifade etti. 

Küreselleşmenin daha çok üçüncü 

dünya ülkelerini, özelde de Afrika hal

kını olumsuz etkilediğini söyleyen 

Dempa Diob, küreselleşmede kaybe

denlerin kazananlardan fazla olacağı 

görüşünde olduğunu, kaybedenler ara

sında da Afrikanın en başta geleceğine 

dikkat çekti. 

Uluslararası iktisadi ve ticari kuru

luşlar konusunda Dempa Diob'nin il

ginç bir teklifi var; "Hepsini Birleşmiş 

Milletler denetimi altına sokmak gere

kir ve bu herkesin yararına olacaktır. 

Özgütümüz her çerçevede bütün ör

gütleri bunları göstermeyi sergileme-

ya çağırmaktadır". 

ZALEKSELOV: "Yok olmamak 

için uluslararası işbirliği şart" 

Rusya ve KP Bağımsız Devletler 

Topluluğu Genel Sendikalar Konfede

rasyonu Genel Başkan Yardımcısı Er

mek ZALEKSELOV, 

Hak-İş'e Türkiye'deki hak arama 

mücadelesinde teşekkür eden Zalekse-

lov, globalleşme seminerinin dünya 

sendikal mücadelede önemli bir aşa

ma olacağını söyledi. Zalekselov, artık 

üretim süreçlerinin ulusal sınırları aş

tığını, globalleşme ile birlikte ulusla

rarası sermayenin etkinliğinin dünya 

ekonomisinde söz sahibi olmaya baş

lamasına dikkat çekti. 

Zalekselov, globalleşmenin sendi

kal yaşama önemli bir tehlikesine dik

kat çekerken şunları söyledi; 'Çok 

uluslu şirketler, bazı ülkelerin mevzu

at boşluklarından mahirane şekilde 

faydalanmaktadırlar. Amerikan Fore

ign Policy dergisinin haberine göre 

dünya ekonomisi işverenlerinin işleri

ni başka ülkelere taşımasından korkan 

sendikalar üretilmektedir. Bu durum 

karşısında sendikaların çalışma ve iş

birliklerini ulusal düzeyden, uluslara

rası platformlara taşıması gerekmekte

dir. Bunun için de alışılagelen sendi

kal çalışma ve sendikacı yerine ulusla

rarası ilişkileri düzenleyecek sendika

cılar gerekmektedir". 

Sendikal çalışmaları bekleyen bir 

diğer tehkileye işaret eden Zalekselov, 

uluslararası şirketlerin 'Yatırımlar 

Çok Taraflı Anlaşmalar' imzalanarak, 

sermayenin kendi aralarında işbiliği 

yaptığını söyledi. 

Rusya'daki çalışanların sorunları

na ilişkin rakamlar veren Ermek Za

lekselov, ülkesinde ortalama ücretin 

ancak 20-30 dolar düzeyinde olduğu

nu belirtirken, bu miktarın, 4 kişilik 

bir ailenin zorunlu harcamalarının an

cak % 15'ini karşılayabildiğim söyle

di. Rusya'da emeklilerin ücretlerini 

düzenli alamadıklarına değinilirken, 

sosyal bir gerilime de dikkat çekildi. 

Zalekselov, sonuç olarak, "Sendi

kaların bugünkü konumlarını kaybet

memesi için dünya sendikal hareketle 

saflarım sıklaştırmalıdırlar" dedi. 

HRISTOV: "Global Dünyada 1 

milyarı aşkın işsiz var" 

Bulgaristan Bağımsız İşçi Sendi

kaları Konfederasyonu Genel Başkanı 

Jeliaskov HRISTOV, 

Konuşmasına Türkiye Cumhuriye-

ti'nin 75.Kuruluş Yıldönümünü kutla

yarak başlayan Jeliaskov HRISTOV, 

Bulgaristan ile Türkiye'nin yakın 

komşu olmakla birlikte Bulgaristan'da 

yaşayan bir milyona yakın Türk olma

sı nedeniyle ilgisini çektiğini söyledi. 

Geçtiğimiz Şubat ayında ülkesinde 

büyük ekonomik kriz ve sosyal ger

ginliklerin yaşandığını ifade eden 

Hristov, o dönemde kamu kesiminde 

maaşların 8 dolar, özel kesimde ise 

ancak 10 dolar düzeyinde olduğuna 

dikkat çekti. Emeklilerin ancak 2 do

lar aylık almak durumunda kaldığını 

ileri süren Hristov, "Bizler ulusal kri

zimizi emek ve sermayenin ele ele ve

rilmesi sonucunda aştık" dedi. 

Son aylarda sosyal reform sayıla

cak yasal düzenlemelerin Bulgaris

tan'da yapıldığını bildiren Hristov, 

gönüllü emeklilik ve bir takım sosyal 

haklarda iyileşmelere dikkat çekti. 

Global krizin ülkesindeki özellikle 

metalürji sektörünü vurduğuna deği

nen Bulgar temsilci, dünyadaki çalış

ma düzeyindeki olumsuzlukları ra

kamlarla açıkladı, "Dünya nüfusunun 

bir milyarını aşkını işsiz. 15-24 yaş 

arasındaki aktif genç nüfusdan 60 mil

yon genç iş arıyor. Bu ortamda sendi

kalar ve ulusal devletlere çok iş düşü

yor". 

Özellikle Bosna-Hersek'te yaşa

nan trajediden dolayı çok üzüldükleri

ni ifade eden Hristov, bu konuda Bos

na temsilcisi Hayrullah Gorani ile sık 

sık görüştüklerini de sözlerine ekledi. 

Hristov, toplantı için ayrıca Hak-İş'e 

çok teşekkür etti. 

DADAŞOV: "Petrol Şirketleri, 

kanımızı emmek istiyor" 

Azerbaycan AHİK'ten Adil DA

DAŞOV, Dünyadaki önemli prosesle
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rin olduğunu ifade eden Adil DADA-

ŞOV, bu proseslerden birisinin işçi sa

yısını azaltmak olduğunu söyledi. 

DADAŞOV, başta ABD olmak üzere 

Almanya, Fransa ve İngiltere'de glo-

ML 

halleşmenin 15-20 yıldır tartışıldığını 

ve sözkonusu ülkelerde işçi sayıların

da önemli oranlarda azalma olduğunu 

savundu. 

DADAŞOV, Azerbaycan'a gelen 

uluslararası petrol şirketlerinin önce

likli olarak Azerbaycan'da daha fazla 

para kazanmak ve Azeri işçisinin ka

nını emmek istediklerini savundu. 

Azerbaycan'da işçinin yiyecek harca

malarının aylık 110 dolar olmasına 

karşın aylığının sadece 41 dolar oldu

ğunu söyledi. 

ICFTU ile 4 seneyi aşkın ilişki içe

risinde olduklarını ifade eden DADA

ŞOV, tam üye olmak istediklerini, an

cak ICFTU'nun buna taraftar olmadı

ğını ileri sürdü. Türkiye'deki işçi kon

federasyonlarının tamamının kendile

rinin ICFTU'ya üye olmaları konu

sunda destek olduklarını ifade eden 

Dadaşov, "Bizim karşımıza mesele 

olarak Azerbaycan'da demokratik 

sendikal hareketin henüz yetişmediği

ni koydular. Acaba bu demokratik sen

dikal hareketi biz kimin yanında öğ

renmeliyiz?. ICFTU'nun terkibinde, 

ya yalnız başımıza öğrenmeliyiz, ya 

•u beynelmilel sendikaların bireyle-

'e konuşup öğrenmeliyiz. Ben çok 

ı ki, bizim ICFTU temsilcimiz 

bu isteklerimizi Bill Jordan cenapları

na iletsin.. Biz demokratlığı sizin ya

nınızda öğrenmek istiyoruz. Biz de

mokratlığı eski komünistlerin yanında 

öğrenmek istemiyoruz" dedi. 

Dadaşov, din, uygarlık ve inkişaf

ça kendilerine yakın gördükleri Avras

ya Sendikaları Konfederasyonu'na 

ulaşmakta güçlük çektiklerini ifade et

ti. Dadaşov ayrıca, AHİK'in uluslara

rası sendikal kuruluşlara entegre ol

ması konusunda Hak-İş'in destek ol

masını beklediklerini söyledi. 

ŞAHİT MAHMUT BEY: 

"Pakistan işçisinin % 20'si örgütlü" 

Hak-İş'e teşekkür ederek sözlerine 

başlayan Pakistan Milli İşçi Sendika

ları Konfederasyonu Genel Sekreteri 

Şahid Mahmut, Pakis'tandaki işçileri 

arasındaki toplu hareket etme yerine 

bireysel hareketler olduğunu ifade 

ederken, bu durumun örgütlenmeyi 

zorlaştırdığını söyledi. Pakistan'da 

çalışan kesimin ancak % 20'sinin ör

gütlü olduğu açıklandı. 

Mahmut, "Bize göre küreselleşme 

tarihi Srilanka'da başlamaktadır. Dün

ya, küreselleşmenin ilk evresinin 18. 

yüzyılda plantasyon ekonomisinin or

taya çıkışıyla Güney Hindistan'dan 

birçok işçinin getirilmesi sonucuyla 

yaşamıştır. Karlardan ve ayrıcalıklar

dan ancak küçük bir kesimin yararlan

ması, fakirlik ve hastalıklı bir işçi sını

fının ortaya çıkmasına yolaçmıştır" 

dedi. 

GORANİ: "Üye işçilerimizin 
can güvenliği yok " 

Kosova Bağımsız İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Genel Başkanı Prof. 
Dr. Hayrettin GORANİ, Globalleşme
nin kendi konusuna yakın bir söylem 
olmasına rağmen, bu terimin Koso-
va'da aktüel olmadığını söyledi. Go-

rani, Kosova Bağımsız İşçi Konfede
rasyonunun, eski komünist sendika
larla bir ilişkilerinin bulunmadığını da 
ayrıca açıkladı. 

Kosova'da Sırpların 145.000 işçi
yi işten çıkartıklarını, durumu ulusla
rarası kuruluşlara bildirmelerine rağ
men herhengi bir gelişme göremedik
lerinden yakınan Gorani, Kosova'daki 
Sırbistan sendikasının sosyalizmi des
teklediğini, şimdi de faşist bir sendika 
olduğunu ileri sürdü. Üyelerinin yaka
lanıp işkenceye maruz bırakıldıklarını 
ifade eden Genel Başkan Gorani, bü
tün bunları dünya sendikacılarına ifa
de etme fırsatı bulduğu için Hak-İş'e 
teşekkür etti. 

Kosova'daki etnik temizlik ve 
baskıların had safhaya geldiğini belir
ten Gorani, zulümleri rakamlarla açık
ladı, "Şimdi çocuklar öldürülmekte
dir, hanımlar öldürülmektedir ve ha
mile bayanlar öldürülmektedir, yaşlı
lar öldürülmektedir, şimdiye kadar 
Eylül sonuna kadar 1696 kişi öldürül
müştür. Ölenlerin isim listesi, ad ve 
soyadları buradadır. Şimdiye kadar 41 
bin ev yıkılmış ve hemen hemen 
300.000 kişi ormanlarda yaşamakta
dır. Kim yardım ediyor bunlara? Hiç 
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kimse. Mehmet Akif Ersoy'un bazı 

cümlelerini hatılıyorum. Bir şiirinde 

"mezardan kalk baba, Arnavutluk'a 

yardım et" demiştir; kimseden yardım 

yoktur. Mehmet Akif benim doğdu

ğum yerdendir." 

Kendilerinin başına gelenin yarın 

tüm sendikacıların başına da gelebile

ceğine işaret eden Hayrettin Gorani, 

dayanışmanın gereğine işaret etti. Üye 

işçilerinin işten çıkarılmaları bir yana 

daha çok can güvenliğinden endişe et

tiklerini belirten Gorani, NATO'nun 

konuşmaktan başka birşey yapmadığı

nı ileri sürdü. Kosova'da durulma ol

maması halinde Sırbistan'da, Balkan-

lar'da ve hatta Avrupa'da bir istikrarın 

olamayacağını savunan Hayrettin Go

rani, ICFTU temsilcisi Kamalam'dan 

yardım istedi. 

HÜSEYİNOV: " Türk Devleti

nin Yardımlarına Müteşekkiriz" 

İdari yapı olarak Nahcıvan'ın 

Azerbaycan'a bağlı olduğunu hatırla

tan Nahçıvan Sendikalar İttifakı Genel 

Başkanı Arif Hüseyinov, sözlerine 

M.Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'a 

olan duyarlılığını ifade ettiği bir sözü 

ile başladı; "Azerbaycan' a batırılan 

iğnenin Türkiye'ye batırılan çuvaldız 

ağrısıya hissediyoruz." 

Nahcıvan'da insanların temel ge

çim ihtiyaçlarını karşılamaktan çok 

uzak olduğunu iddia eden Hüseyinov, 

ülkelerinde sovyet sisteminden serbest 

kapitalist sisteme geçişte büyük sancı

ların yaşanmakta olduğunu vurguladı. 

Özelleşmeden doğan işsizliği yoğun 

olarak yaşadıklarını ifade eden Hüse

yinov, "Nahcivan'ın belli bir duru

munda bize ilk yardım elini uzatan 

Türkiyeli kardeşlerimizin hizmetleri 

hiçbir zaman unutulmayacaktır. Tür

kiye Devleti ve Hükümeti tarafından 

gösterilen maddi ve manevi destek, 

Nahcivan halkının bugün yaşamasını 

da ve müdafasında en itibarlı garanti

dir. Bugün Nahçıvan Türkiye üzerin

den dünyaya açılıyor. Türkiye'den er

zak, giyim, elektrik enerjisi alır. Türki

ye'den yaşam enerjisi alır" dedi. 

1995 yılında genel halk oylaması 

ile kabul edilen Azerbaycan Anayasa-

sı'nda, Nahcivan'ın muhtar devlet sta

tüsünün tespit edildiğini belirten Hü

seyinov, Türkiye ile ve uluslararası 

sendikal hareketlerle yakın diyaloga 

ihtiyaçlarının bulunduğunu yineledi. 

MAKBULE ÖTÜKEN: "Glo
balleşmenin odağı insan hakları ol

malı " 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Çalışan Kadınlar Derneği Genel Baş

kanı Makbule Ötüken, Hak-İş'in gele

neklerden kopmadan bilimselleşen bir 

yapıda olduğunu ifade ederken, bu du

rumun Genel Başkan Salim Uslu'nun 

zamanında daha da ön plana çıktığını 

kaydetti. 

Küreselleşmenin odak noktasının 

insan hakları olması gereğine işaret 

eden Ötüken, oysa dünyanın birçok 

yerinde globalleşme sonucunda insan

ların işsiz, aşsız kaldığını ve hatta can 

emniyetinin bulunmadığını söyledi. 

Dünyada öncelikli sorunun silah

lanma olduğunu vurgulayan Ötüken, 

silahsızlanma çağrısını şu sözleriyle 

ifade etti; "Geliniz; dünyanın diğer 

yörelerinde açlıktan ölen yavruları, 

yetersiz beslenmeden sakat kalan yav

ruları ve bu yüzden her gün ağlayan, 

günde yavrusuyla bin kere ölen anala

rımızı destekleyelim. Uluslararası ör

gütler, Kızılhaç ve Türkiye'mizin çok 

değerli Kızılay'ı bu konuda çalışmak

ta, ama bu yetmemektedir.". 

MAHCUP "Sermaye ucuz işgü

cünü istiyor " 
İran Konfederasyonu Genel Sekre

teri Ali Rıza Mahcup, konuşmasının 

başında Hak-İş'nin ismi üzerinde tes-

bitlerde bulundu. Başkalarının (işçile

rin) haklarım savunmanın da mukad

des bir hareket olduğunu ifade eden 

Mahcup, dünya ekonomisinin zor du

rumda bulunduğunu işten atılmaların 

her zaman sorun olduğunu söyledi. 

Sermayenin üç temel isteğinin bulun

duğun belirten Mahcup, "Onlar düşü

nüyorlar ki işçinin parası her zaman

kinden daha çok ucuz olması lazım/' 

onlar bu işi bir kaç yöntemle ya' 
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Farklı sistemlerin uygulandığı ül

kelerden gelmelerine rağmen, sendi

kacıların sivil toplum örgütleri olması 

nedeniyl esorunlarını birbirine yakın 

ve hatta ortak olduğuna dikkat çeken 

Ahmet Ötüken, bu ortaklığı insanı ya

kınlık olarak yorumladı. 

Globalleşmesi gereken kavramları 

sıralayan Ötüken, "Globalleme ola

cak sa -ki olacaktır- insan hakları glo-

balleşmelidir. Globalleşme olacaksa, 

özgürlük globalleşmelidir. Globalleş

me olacaksa adalet globalleşmelidir, 

refah globalleşmelidir." dedi. 

Ötüken, Kuzey Kıbrıs Türk Cum

huriyeti'ndeki sendikal mücadeleyi, 

ILO normlarına göre örgütlenmeyi, 

uygarlığın tüm demokratik gereklerini 

yerine getiren bir sendikal yapıyı gör

meleri için ICFTU temsiclisi 

Kamalam'ı Kıbrıs'a davet etti. Dünya 

sendikacılarını ülkelerinde silahsız

lanma için daha fazla gayret göster

melerini istedi. 

Hak-İş Genel Başkanı Salim 

Uslu, "Globaleşme Sürecinde 

Uluslararası Sendikal Hareket ve 

Bölgesel Sendikal İşbirliği'niıı 

Geliştirilmesi" konulu uluslararısı 

paneli kapanış konuşmasından panele 

katılan misafirlere plaket verdi. 

lar. Bir enflasyon, iki sendikaların 

yaptıkları faaliyetleri kısmak ve üçün

cüsü daha fazla çalıştırmak ve daha az 

para vermek." 

AHMET ÖTÜKEN: "Globalleş

menin odağı insan hakları olmalı " 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet 

Kamu-Sen Genel Başkanı Ahmet Ötü

ken, dünyanın global bir krize gittiği

ni ileri sürerken, Kosova'daki vahşet 

karşısında sendikası adına destek ver

mek istediğini söyledi. 
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K O N F E R A N S L A R I  

Konfederasyonumuzun 'Yarınki 

Türkiye' konferans serisinin ilk ikisi 23. 

Kuruluş yıldönümü etkinliklerimiz çer

çevesinde 24 Ekim 1998 Cumartesi gü

nü genel merkez konferans salonumuz

da yapıldı. 

Milliyet Gazetesi Ekonomi Şefi Şe

ref Oğuz, 'Bilgi Çağı Sendikalizmi' ko

nusunda açıklamada bulunurken, Cum

huriyet Gazetesi yazarlarından Dr. Er

dal Atabek de '21. Yüzyılda Yetkin İn

san Yetiştirmek' komşularını işlediler. 

BİLGİ ÇA6I V£ SENDİKALARI 

Konu : 'Bilgi Çağı ve Sendikaları' 
Konferans : Şeref OĞUZ 
Yer : Hak-İş Konferans Salonu 
Tarih : 24 Ekim 1998 

Bilgi Çağı Sendikaları konferansı 
öncesinde, Hak-İş Genel Eğitim Sek
reteri ve Öz İplik-İş Sendikası Genel 
Başkanı Yusuf Engin bir açık konuş
ması yaptı. 

Yusuf ENGİN: "Bilgi Çağı Sen
dikacılığının Tarifi Yapılmalı" 

Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri ve 
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı 
Yusuf Engin 23. kuruluş yıldönümü 
kutlamalarının üçüncü günündeki 
konferansları açış konuşmasında, iyi 
şeylere layık olmak için gerekli külfe
te katlanılması gerektiğini söyledi. 

Geleneksel sendikacılığın bittiği 
tezine katıldıklarını ifade eden Engin, 
"Bilgi çağındaki sendikacılığın önce 
tarif edilmesi, sonra da uygulanma
sıyla sendikaların işlevini gereği gibi 
ve geliştirerek sürdüreceğini, emek ke
simine, çalışanlara, alın teri dökenle
re hizmet edeceğini, acımasız sermaye 
karşısında, sermayenin biliyorsunuz 
tarifi, tasnifi mümkün değil, sermaye
nin ne ırkı, ne dini, ne milliyeti, ne de 
başka bir şeyi olur. Sermaye sermaye
dir. Başka da adı yoktur, acımasız ser
maye karşısında kendisini korumanın 
tek yolu sendikalaşmaktan ve örgüt-
lenmekten geçiyor, başka da yolu yok
tur" dedi. 

Şeref Oğuz'un konferansının bir 

beyin fırtınası estiriceğini umduklarını 
ifade eden Yusuf Engin, sendikal anla
yışlarında, eleştiren, sorgulayan, ten
kit eden, yeri gelince de takdir eden 
bir toplulukla karşılaşma arzusunda 
olduklarını söyledi. 

ŞEREF OĞUZ: "Yeni üretim bi
çiminde mevcut teşkilatınızı koru
yamazsınız" 

Yarınını konuşmayanların, yarın
larının olamayacağı'nı ifade eden Mil
liyet Gazetesi ekonomi şefi Şeref 
Oğuz, insanların mübadele alışverişi
nin ardından üretim ve ürettiğini satar 
hale gelince birarada yaşamaları gere
ğine inandıkları söyledi. Oğuz, Yoğun 
olarak biraraya gelip ortak üretim ya
pılması isteği ile birlikte insanların bi-
ribirlerine yakın yerlerde barınıp, 
üretme bilincinin önce çekirdek aile
nin, ardından da işçi sınıfı bilincinin 
oluştuğuna dikkat çekerek, bu şekilde 
oluşumun mekan birliğini doğurduğu 
vurgulandı. 

İkinci birliği zaman birliği olarak 
tanımlayan Şeref OĞUZ, ardından da 
ürün birliği konusunun gündeme gel
diğine işaret etti. 

Sendikal hareketlerin temelinde 
seri ve çok üretimin yattığına işaret 
eden Şeref Oğuz, "Seri ve yoğun üre
timle insanlar bir ürünün bir yanını 
yaparak ihtisaslaşmaya yöneldiler, 
bunlar zamanla işkollarını oluşturdu. 
Bu da işkolu bütünleşmesinin temelini 
oluşturdu" dedi. Teknolojik araçların 
kullanımının zamanla bir kültür oluş
turduğuna dikkat çeken Oğuz, örnek 

olarak elektrik, otomobil ve bilgisaya
rı bunlara örnek gösterdi. Anılan araç
ların kullanılmasının çok yaygınlaştı
ğını ifade eden Oğuz, 'Elektriğin var
lığının artık farkında değiliz, onu yok
luğunda anlıyoruz" dedi. 

Şeref Oğuz, bilgiye ulaşmanın yol
larının da sürekli olarak değiştiğini, 
otomobil ile bilgisayarın, telefonla te
levizyonun ortak kullanılmasına dik
kat çekti. Oğuz bu tezine örnek olarak 
'İnternet TV'yi gösterdi. 

İnternet ortamındaki sanal market
lerden alışveriş yapıldığına dikkat çe-^ 
ken Oğuz, "Üretiminizi de oradan ya-, t 
pabiliyorsunuz, ya da dünya genelin- \ 
de bütün işlerin yüzde 24'ünün evler- l 
de yapılabileceği bir yapıya doğru git- J 
memizi sağlayan yepyeni bir kavram I 
doğdu. Mekan birliği yok oluyor" de- / 
di. Şeref Oğuz teknolojik kültüre bir 
örnek olarak da İnternette açılan Webb 
sayfalarını gösterirken bütün bu ör-"ı 

• • "V & 
neklerı vermesinin nedenini; "GeleA 
neksek anlamda niçin yok olacağımız j; 
veya niçin yok olacağınız konusunda I 
dayanaklar teşkil etmek" şeklinde/ 
açıkladı. ' 

Dünyanın bir bölgesindeki ekono
mik krizin anında öbür tarafındaki 
dengeleri altüst ettiğine dikkat çeken 
Şeref Oğuz, zaman birliğinin ortadan 
kalkmasıyla birlikte normal çalışma 
süreleri ve mesai kavramlarının da de
ğiştiğine işaret etti. Oğuz, bu görüşle
rine destek için Lewis markasının üre
tim yöntemini gösterdi; "Lewis' mağ-
zasının sanai ortamında çok enteresan 
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10 Aralık 1998'da İnsan Hakları Ev
rensel Beyannamesi' nin kabul edilişinin 
50. yıldönümü nedeniyle Yarınki Türkiye 
Konferanslarının üçüncüsü yine konfede
rasyonumuz konferans salonunda verildi. 
Hukukçu Doç. Dr. Sami Selçuk, 'Tartış
ma Kültürü ve Düşünce Özgürlüğü" 
konusunda açıklamada bulundu. 

bir yapılanma var, eğer evinizde bir 
televizyon ve internet erişiminiz var
sa, internet, faks gibi, oraya girip, 
kendi ölçülerinizi verip, sadece ve sa
dece sizin için üretilmiş bir ürünü ala
biliyorsanız., artık eski üretim yönte-
merinizi ve teşkilatlanmanızı saklaya-
mazsınız" dedi. 

Eğitim sisteminde de yapıların çok 
değiştiğini belirten Oğuz, 'Tevhid-i 
tedrisat' kanununun artık güncel ve 
pratikliğini yitirdiğini idda etti. Özel 
eğitim yöntemlerinin A.B.D.'de de
nendiğine işaret eden Oğuz, buna ek 
olarak da 'charter' diye adlandırılan 
özel ve sistem dışı okulların yaygın
laşmasını gösterdi. Charter okullarını 
hükümetin önceden görmezden geldi
ğini, ancak zamanla devlet okullarına 
oranla % 70 verim sağlandığını, oy ve 
demokratik zorunlulukla bu okullarla 
ilgilenilmesi zorunluluğun doğduğu-
nunun söyledi. Bu şekilde özel okul 
talebinin Türkiye'de yaşandığına işa
ret etti. Oğuz ayrıca, Lewis üretimi ve 
özel okul isteğinin, dünyada üretim 
birliğini değiştirdiğini savundu. 

Şeref Oğuz görüşlerin şu şekilde 
açıkladı; Aslında, her toplum dina
mizmini dayandıracağı işleri yürüte
ceği bir enerjiye ihtiyaç duyar. Tarım 
toplumunda kasttı bunlar ve hayvanla
rın pazularıydı. Hayvanların pazuları-
nı, koşardık onları, koşu hayvanlarını 
arabaya koşardık, geme koşardık, yet
mediği yerde pazularımız... Yavaş ya
vaş işçinin tanımı da değişmeye başlı
yor, bir arada toplanmış, belirli bir 
amaç için bir araya toplanmış, yaşam 
kalitesini işveren de dahil, işçi de da
hil, artırmaya dahil bir başka organi
zasyon türü. Onun üzerine enkübatör 
denen kavram, hatta bunun finansal 
altyapısı Türkiye'de de var, hiç kimse

ne takılıp kalmışsa-
nız geçmişte, yep
yeni oluşmaya baş
layan, işyerlerinde 
ki, size ihtiyaç aslın
da eskiden çok daha 
fazla olacağı -onu 
anlatacağım- bir or
tamda yeşermeme-
nizin sebebi belki 
bu dinamikleri algı-
layamamanızdan 
geliyor. O anlamda 
bu ücret farkının 
lütfen altını çizin. 

nin haberi yok, risk sermayesi dediği
miz yapı içerisinde insanlar bir araya 
geliyorlar ve dediğim gibi, yüzde 50-
yüzde 50 gibi tuhaf bir şekilde beceri
lerini geliştiriyorlar ve ücret farkını 
artık siz burada -az önce verdiğim ör
nekteki gibi- belli bir şekilde açılmış 
ücret farkını yeniden değerlendirmek 
zorunda. Toplusözleşme oluştururken, 
ücret politikası oluştururken ya da 
Türkiye gibi enflasyon kangreniyle 
boğuşan bir yapıda siz, artık becerile
rinizi bu çerçevede algılamak zorun
dasınız. Eğer siz bu monoblok bir 
zam, monoblok bir 
ücretlendirme üzeri-

daha sonra mimar olarak devam edip, 
belki doktor olarak ölecek. 

Kitlesel örgütlenmeden, bireysel 
örgütlenmeye geçtik. Bunu biz, gönül 
rızasıyla ya da aklımıza daha uygun 
geldi diye bir mantıksal çıkarsamayla 
yapmadık. Az önce söyledim, 19 uncu 
Yüzyılın değerleri çerçevesinde onun 
altında yatan dinamizm kaydığı için 
bireysellik önplana çıktı. Bireysellik 
için daha önce verdiğim bir örneği de 
vermek istiyorum size, 19 uncu Yüz
yıl, dünyada kitlesellik vardı, 1500 yı

lında dünyada 500 tane farklı devlet 
vardı arkadaşlar, bugün biliyorsunuz o 
kadar yok, 193 ülke var, 200 civarın
da. 

Bilgi toplumu sendikası konusun
da belki biraz sizi taciz edecek laflar 
söyleyeceğim, belalı slaytı sona bırak
tım. Yöresel kültür dinamikleri diye 
bir şey var arkadaşlar, bakın size bir 
şey söyleyeyim, malzemesi bol an
lamda 6 000 yıllık bir tarihin üzerinde 
oturuyoruz, öyle enteresan medeni
yetlere, buluşlara, öyle enteresan kül
tür biçimlerine tanık olmuş bir coğraf
yadayız ki, sonra dışarıda bu örneği 

Sermayenin zam 
iflasından da söz et
tim, az önce söyle
diğim çerçeve içeri
sinde farklılaştırılmış beceriler ve 
farklılaştırılmış bilgiler konusunda siz 
artık insanlara aynı ücreti, aynı nimeti 
talep edemiyorsunuz, onu da altınız
dan alıyor. 

Artı, ben gazeteciyim, ekonomi 
okudum, mesleğe böyle başladım, bü
yük ihtimalle gazeteci olarak ölece
ğim, sanmıyorum. Benim çocuklarım 
eğer yarından söz ediyorsa, biz bugü
nün değerlerinden söz etmiyoruz, ya
rından söz ediyoruz, benim çocuğum 
büyük ihtimalle şu anda "politika oku
mak istiyorum" diyor, belki politika 
okuyacak, siyasal bilgiler okuyacak, 
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verdim, açıkçası sorunlarımızı ve ge
leceğimizi ararken, kimimiz batıya, 
kimimiz doğuya bakıyoruz, ama hiç
birimiz oturduğumuz coğrafyaya bak
mıyoruz. 

Çalışma Yasaları tercüme edilir
ken, arada grev ve lokavtla karşılaştık. 
Bu silahın nasıl kullanıldığı konusun
da bir pratiğimiz yok, onu hak etme 
sürecinde bulunmadık. O teknolojiyi 
kullanırken o yüzden her ihtilalde eli
mizden alındı ya da biz onunla başı
mızı, gözümüzü yardık, işveren işçiyi 
cezalandırmak için, işçi işverenle kav
ga etmek için tuhaf şekilde kullandık 
ve onunla barışmak çok zamanımızı 
aldı, tam "barıştık, öğrendik bu işi" 
derken, işin özü, sendikalizm kabuk 
değiştirmeye başladı. Ezop'un güzel 
bir lafı var, "gölgeyi kovalarken dik
kat et, aslını yitirebilirsin" bir bakıma 
o süreci yaşadık, biz gölgeyi biraz ko
valadık, aslı iyiydi, çünkü gölgesiydi 
bize duran. 

Mevlana'nın Fihi Ma-Fih'inden, 
Yunus'un şiirlerinden ya da herhangi 
bir süreç içerisindeki kendi kültürüm-
deki halk edebiyatından aynı bilgelik
leri bana öğütlediğini gördüm. O, onu 
söylediği zaman alkışlaya insanlar, -
ben de dahil- kendi kültürümüzün 
zenginliğinden habersizdiler. Şunu an
latmaya çalışıyorum: O adam onu do
laylı bir şekilde bulduğu şey, burada 
bizde var. Bizde bir şey var, biz ahilik 
geleneğinden geldik, onun içerisinde
ki dinamizmi acaba biz akreyt edebilir 
miyiz? 

Değişmek zorundasınız, değiş
mezseniz değiştirileceksiniz, dönüş
mek zorundasınız, dönüşmezseniz dö
nüştürecekler, ama değişimi siz yöne
tirseniz efendisi olursunuz, kural ko
yarsınız. Değişimi başkası yönetirse 
kurala uyarsınız, o aradaki farkı sade
ce sizin pozisyonunuz belirler ve bili
yoruz ki, insan kendisini nerede görü

yorsa odur, yanaşma görüyorsan ya
naşmasın, istediğin kadar sen kendine 
patron de, efendi diyorsan efendisin 
ya da ben efendiliğe, yanaşmaya kar
şıyım, bu anlamda eşit birey, insan an
lamında, eğer öyle görürsen öylesin, 
ama ille de başkası gelip seni set ede
cekse, kolaydır çünkü, düşünmezsin, 
zihin tembelliğine hoş gelir. Birisi dü
şünmüştür, çileler çekmiştir, bir ömür 
vermiştir, mücadele vermiştir, o dü
şünceyi oluşturmuş. Hazıra konmak 
kadar güzel bir şey yoktur, ama hazıra 
konmak acaba senin hazırın mı, sen 
buna hazır mısın? O aradaki çelişki 
için ben yöreselliğe çok önem veriyo
rum. 

Bir başka şey; bu kadar krizde sos
yal patlama olması gerekir ve bu ülke
nin iç savaşa sürüklenmesi gerekiyor. 
Gitmedik, aile içi yardımlaşma diye 
çok enteresan, hâlâ kaybetmediğimiz 
bir haslet bulduk ki, aile içi yardımlaş
ma dediğimiz kurumu, bugün batının 
en ileri sendikal örgütler yapıları bunu 
bulmaya çalışıyorlar. Bunları bulduk, 
bunlar bizde de veri olarak var, bunla
rın üzerine kurabileceğimiz bir örgüt 
yapısından söz ediyorum. Ahiliğin ye
niden keşfi diyorum, ahilik kalktı, lon
calar nasıl ki tarım toplumunda kaldı, 
sendikalizm onun yerine aldı, çünkü 
dinamikler değişmişti, o tarım toplu
muna daha uygun bir yapıydı, yürü
medi, şu anda lonca yok bildiğim ka
darıyla. Sendika, yarın sendika olma
yacak, sendikanın yerine belki adı 
sendika devam edecek, ama asla bu
gün ne yapıyorsanız farklı bir şey ola
cak. 

Şimdi kimse alınmasın, konuğunu-
zum, ama lütfen kızmayın, ne anlam
da? Merkeziyetçi anlamda demokra
tik, genel anlamda, kitlesel anlamda 
demokratik, ama işlevsel anlamda son 
derece merkezi bir diktatörlük söz ko
nusudur. Bu, bireyle ilgili değil, örgüt
le ilgili bir yapı. Ne yapıyorsunuz? 
Başkan buraya gelene kadar herkesin 
içerisinden sivrilerek belirli beceriler
le geliyor, ama geldikten sonra, artık 

temsili olmuş oluyor, temsil ettiğinden 
dolayı artık sizin hiçbir öneminiz yok. 
Ne zamana kadar? Bir dahaki genel 
kurula kadar sizi yok sayabiliriz, hepi
niz birer mudisiniz benim için, ama 
bunun yerine katılımcılık gerekiyor, 
çünkü artık vermesi gereken kararlar, 
tepedeki insan çok daha karmaşık, ar
tık bir beynin yetmeyeceği kadar da 
çeşitli, bir beyinle yönetemiyorsun, 
çok daha fazla ve sürecin her bölümü
ne katılmak zorundasın, yani demok
rasinin anlamı, katılımcılık anlamı da 
değişiyor. O anlamda örgütleri de ref-
leş etmek gerekiyor, temsil bitti. En 
iyi temsilci bile, yöntem olarak işe ya
ramayan, temsil yöntemi anlamında, 
işte katılımcılık diye başka bir şey or
taya çıkıyor. Bu anlamda, merkez an
lamda gücün merkezden şubelere git
mesi gerekiyor. Nedir şubelerin; sizin 
işyerlerinizdeki temsilciliklerinize da
ha fazla yetki verilmesi gerekiyor. 

İş, beceri, sağlık, eğitim sendikacı
lığı diyorum, iş odaklı, hiç düşünme
dik bunu. Az önce söyledim, çok fazla 
çeşitli işler oluşuyor, o beceriler ge
rektiriyor. Siz o işi bir şekliyle o işe 
erişmiş bir adamı örgütleme iddiasın
da olan sizler, bunu nasıl başaracaksı
nız ya da o adam işsiz kaldığı zaman, 
bir kere biliyoruz ki işsizler sizin kap
sama alanınız altında değil, emekliler 
değil, kadınlar, evet kadınlar. Siz bili
yor musunuz kadını bu kadar hor kul
lanan nadir toplumlardan biriyiz. Dü
şünebiliyor musunuz 8 silindirli bir 
Ferrari, 4 silindiri yatıyor, geriye ka
lan 4 silindiri de kendi asgari müşte
rek pratiği olmadığından dolayı birbi
rini tutan pistonlar, nerede tekliyoruz? 
Kadını katmıyoruz. Kadın, halbuki 
benim projelerimde -ben bilgisayar 
destekli eğitim ve eğitim değişimle
rinde çalışıyorum- kadın benim için 
başöğretmen, çünkü eğitim orada ar
tık, okulun dışına çıkmaya başladı 
eğitim, söyledim size. Başöğretmen, 
orada yok, yeri eğiticilerin eğitimi an
lamında dışlıyor. Üretimde yok, yöne
tim aşamasında yok, sendikaların özel 
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ilgi alanına girmiyor, siyasi partilerin 
özel ilgi alanına girmiyor. 

Bilgi sendikacılığından bahsettim^ 
burası birer emek, bilgi merkezleri ol
mak zorunda arkadaşlar sendikalar. 
Geçmiş olsun genel anlamda, üye ai-
datlarıyla beslenen, onları temsil 
eden, sonra koyun pazarlığıyla birinin 
karşısına oturan, baş madde ve son 
madde, tek gündem maddesiyle otu
rup kalkan, aldığı zam oranında alkış 
gören bu yapı gidiyor. Nitekim biliyo
rum, Hak-İş'in de biliyorum, Türk-
İş'in de biliyorum, bu ara
yışlar içerisinde olduğunu 
biliyorum. Bunu değiştir
mek için, onun dışına çık
mak için arayışlarınız var, 
ama temel arayış, bireyle
rinizi mutlu edecek, bire
yin yaşam kalitesini artıra
cak arayışlar içerisinde. 
Genelde siz bunu işyerinde 
arıyorsunuz ve karşınızda 
simetrik hasmımız işveren 
var. O değil, artık o sizin 
üyeniz ilgi istiyor ve onu 
orada başka amaçlarla da 
size bağlanmasını sağlaya
cak yapılara gelmek zorun
dasınız. Sağlık aynı şekil
de, eğitim, az önce söyle
dim, siz çocuklarınıza işverenden kreş 
istiyorsunuz, ama genellikle zammın 
gerisine düşüyor, yani eğer yanlışsam 
lütfen beni düzeltin, ücretten daha 
önemli değildir. Haklar arasında onlar 
da vardır. Biliyor musunuz, bir kadın, 
eğer kreş yoksa o işyerinde ne kadar 
sıkıntı çekiyor. 

Ücret hak sendikacılığı yerine, 
üretim ve yönetim sendikası. Siz bili
yor musunuz, eğer çok yakın gelecek
te toplusözleşme için masanın öbür ta
rafında duran adamlara, yani işveren 
temsilcilerine, sizle zam pazarlığı ya
parken, en az onun kadar, onlar kadar 
o işyerinin finansal figürlerini, pazar 
taleplerini, üretim planlarını bilmek 
zorunda olduğunuzu biliyor musu

nuz? Ben biliyorum, bunu yapanlar 
var, nitekim toplam kalite yönetimin
de bunu görüyoruz, yani sen pazarlık 
anlamında eğer Sabancıyla oturmuş-
san karşılıklı, o adamın sadece finans 
bölümünün ya da yöneticisinin bilmek 
zorunda olduğunu zannettiğin finans 
değerlerini, yatırım politikalarını, ge
lecekle ilgili planlarını siz de bilmek 
zorundasınız. Niçin? Siz artık oraya 
sadece bileğinizle değil, düşünceleri
nizle de, batı şu anda bize ödül veri
yor, toplam kalite yönetimi. 

Demokratik merkeziyetçilikten, 

katılımcı demokrasiye söyledim, az 

önce örneği verdim. Bu da, kendi ör

gütlerimizi kurduğumuz zaman hantal 

kurumlar haline dönüşmemesi için ge

rek. Genellikle pek çok organizasyo

nun kurulma aşamasında içinde bu

lundum, şöyle bir yapımız var; 

Nuh'un gemisine benzetiyoruz şeyi, 

bazı şeyler vardır, mesela ben ken

dimden örnek vereyim, bilgisayar 

destekli eğitim konusunda bir şey ge

liştiriyorum, Hükümet diyor ki: "Su 

bakanlıklar, Hazinedir, PTT bilmem 

ne olacak içerisinde" "TÜBİTAK ola

cak içerisinde" "niye?" "Türkiye'nin 

en büyük bilim kurumu" Gerçi bana 

sorarsanız tahtakurusundaki tahta 

miktarı kadar TÜBİTAK'ta bilim var, 

ama önemli değil, olacak orada ya da 

şu müsteşarlık, şu bakanlık bilmem ne 

olacak. 

Teknolojileri alırken, bir şeyleri 
alırken bize uymadığını söylemiştim, 
lütfen buna önem gösterin diyorum. 
Gelecekle ilgili düşünen sadece sizler 
değilsiniz, sadece ben değilim, batılı
lar da düşünüyor. Büyük ihtimalle 
üçüncü yol arayışları için belirli bir 

model yok, herkes arayış içerisinde, 
bulunacak, ama şu anda yok. Benim 
sorunum şu: O üretim aşamasında bu
lunmadığımız modeller oluşup, bize 
dayatıldığı zaman acaba bize uyacak 
mı? 

Bu anlamda ben, Türkiye'nin özel 
fırsatlar taşıdığını inanıyorum. O an
lamda küresel, töresel, yöresel, kendi 
dinamikleri ve bulundurduğu, zaten 
bu anlamda toplumsal dinamikleri, 
toplumsal kaynaşma, işbölümü, aile 
içi yardımlaşma kurumu, töresinin ge
tirdiği şeyler de, bu fırsatları da denk
leme sokacak bir değişim. O yüzden 
fırsatlar ancak gelirken ve ancak önü 
kesilerek yakalanıyor, yoksa, arkasın
dan koşularak değil." 
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Konu : "'21. Yüzyılda Yetkin 
İnsan Yetiştirmek" 

Konferans : Dr. Erdal Atabek 
Yer : Hak-İş Konferans Salona 
Tarih : 24 Ekim 1998 

Konfederasyonumuzun Genel Eği
tim Sekreteri Yusuf ENGİN, konfe
ransı Genel Sekreter ve Öz Çelik-İş 
Sendikası Genel Başkanı Recai Baş
kan 'ın yöneteceğinin planlanmasına 
rağmen kendisinin grip olması nede
niyle yönetime devam edeceğini açık
ladı. 

Yetkin insan sonusunun önemine 
işaret eden Yusuf Engin, insanın yet
kin olmaması durumunda ne siyasete, 
ne de yönetime kalite getirilemeyece
ğine işaret etti. 

Cumhuriyet Gazetesi yazarların
dan Dr. Erdal Atabek, konuşmasına, 
bu dizi konferansların düzenlendiği 
için Hak-İş'e teşekkür etti. 

Tarım toplumunda insan ile günü
müz insanının çok değişik olduğuna 
dikkat çeken Atabek, değişimi, Şener 
Şen'in Züğürt Ağa filmindeki köy 
ağasının şehire gelip parasız ve işsiz 
kalışını örnek olarak gösterdi. 

Atabek, sözlerine şu şekilde de
vam etti; 

"Tarım toplumunda temel, sosyal 
birim ailedir, kaçınılmaz olarak aile
dir, çünkü tarımı hiç kimse tek başına 
yapamaz ve güvenilir kurum ailedir. 
Aile eker, biçer, sabahleyin kalkar, ka
dının da üretime katıldığı bir süreçtir 
o. Doğaldır ki, tarım toplumunda en 

çok bilen, en tecrübeli kişidir. En tec
rübeli kişi, en yaşlı kişidir. En yaşlı ki
şinin hürmet görmesi ve sözünün geç
mesi bundandır. Büyükbaba bilir yağ
murun ne zaman yağacağını, sel gelir
se ne olacağını, ürünün hangi uygun 
zamanda toplanacağını ve pazarda ne 
kadar iş yapacağım. Bu, babaya anla
tır ve erkek çocuk öncelliği de bura
dan gelmektedir. Gene tarım toplu
mundan gelmektedir, çünkü erkek ço
cuk, aileye gelin getirir ve yeni erkek 
çocuklar kazandırır. Kız çocuğu ise 
başka bir aileye gider ve ona erkek ço
cuklar kazandırır. 

Şimdi bakınız, ben kültürümüzü 
anlatayım, lütfen birlikte değerlen
direlim:; çocuğumuzun nerede okuya
cağına kim karar veriyor; aile. Parayı 
verecekse baba, çoğu kez parayı o ver
diği için. Çocuğun hangi mesleği se
çeceğine lisede kim karar veriyor; ai
le. Mesleğini seçtikten sonra nerede 
çalışacağına kim karar veriyor; gene 
aile. Kiminle evleneceğine kim karar 
veriyor; aile. Ne zaman çocuk sahibi 
olacağına ilişkin ailenin müdahalesi 
var mı; var. "Artık bizi dede yap, beni 
anneanne yapmadın" diye, biz ona da 
karışıyoruz, yani ne zaman çocuk sa
hibi olacağına kadar biz karar veriyo
ruz. Çocuk evlenecek, biz karar veri
yoruz, beyaz eşyasını da biz tamamlı
yoruz, mümkünse, eğer gücümüz var
sa evini de biz alıyoruz, eğer gene 
mümkünse bir de araba koyarsak evin 
önüne, huzuru kalple "ben babalık va
zifemi yaptım" diyoruz ve batılı bunu 
anlamaz, batılının böyle görevleri 
yoktur. Hatta biz, çocuğumuzda satın 
alacak durum yoksa, arabamız varsa, 

anahtarını da oğlumuza vermekten gu
rur duyuyoruz. 

Dolar milyoneri batılı, bunu da 
yapmaz, der ki: "git garsonluk yap, 
benzin istasyonunda çalış, araba yıka, 
elden düşme arabanı sen al" ama, biz 
bunu yaptığımız için birey yetişmiyor 
ve biz çocuklarımıza sorumluluk ver
mediğimiz için, çocuklarımız sorum
luluk taşımayı bilmiyor, bunların ciddi 
eksikler olduğunu düşünüyorum. Son
ra ne oluyor? Sorumluluk alması ge
rektiği zaman panikliyor ve çocuk ge
ne bir başkasına iltica ediyor, "ben 
şimdi ne yapacağım, ben şimdi ne ya
payım?" Bu, ya arkadaştır, ya ailedir, 
ya bir başka büyüktür, ama "ne yapa
yım" hep bunu soruyor. Bakın bizin 
insanımız -artık çocuklar demiyorum, 
insanımız- sorumluluk almayı bilemi
yor, sorumluluk taşımayı bilemiyor. 
Ne oluyor? "Ben yapmadım, öteki 
yaptı, ben görmedim, ben karışma
dım" böylece görmeyen, karışmayan, 
düşüncesini söylemeyen, duygusunu 
gizleyen insanların toplumu oluyoruz. 

Biz, endüstri toplumundaki bireyi 
sosyal olarak eğitemedik, yaratama
dık, yetiştiremedik. Bilgi toplumu ne 
istiyor? Bu endüstri toplumu da bitti, 
Şeref Oğuz çok güzel anlattı, şimdi 
bilgi toplumuna geçiyoruz. Bilgi top
lumu nasıl insan istiyor? Bilgi toplu
mu, bu insanı da aştı, bilgi toplumu ar
tık düşünceleri yeniden dizayn edebi
len, duyguları yeniden kavrayabilen, 
endüstri toplumunun insanından daha 
yetkin bir insan istiyor. Eğer bunları 
tanımlamak, birer sözcükle tanımla
mak gerekirse, -Sayın Şeref Oğuz'un 
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da bu tanıma ne diyeceğini merak edi
yorum- tarım toplumu uygulayıcı in
san istiyordu, uygulayıcı olmak tarım 
toplumu için yeterliydi. Endüstri top
lumu üretici insan istedi, artık uygula
yıcı olmak yeterli değildi, üretici ol
malıydı insan, çünkü makine kullanı
yordu, okur yazarlık endüstri toplu
munun ihtiyacıdır. 

Yaratıcı insan nasıl yetiştirilecek, 
» bilgi çağının insanı? Bilgi çağının in

sanı artık sadece bilgiyle yetiştirilme
yecek, sanat yoluyla, duygularını da 
kullanmayı öğrenecek, duygusal zeka 
eğitimi de yapılacak bilgi çağının in
sanına, çünkü bu yaptığımız eğitim, 
akademik zekayı, yani endüstri toplu
munun yaptığı eğitim, akademik zeka 
eğimidir Bizim yaptığımız ezberci 
eğitim, bellek geliştirme eğimidir. 
Onun için, eğitim modelimizi de ta
mamen değiştirmemiz gerekiyor, ama 
çocuk yetiştirme okulda başlamıyor, 
ailede başlıyor. Onun için önce ailenin 
ne yapması gerektiğini anlatmak isti
yorum. Onu biz atlarsak eğer, yetkin 
insan yetiştirmeyi de atlamış oluruz. 

Onun için, biz şimdi insanlarımızı 
yetkin insanlar olarak yetiştirmek isti
yorsak üç alanda eğitmek zorundayız: 

Birincisi; Akademik zeka. Akade
mik zekada eleştirel düşünce eğitim 
modeline geçmemiz lazım. Duygusal 
zekada -bazı bilgiler vereceğim- duy
gularımızı ve kendimizi yönetebilme-
yi öğretmemiz lazım. Sosyal zekada, 
kendimizi ifade etmeyi ve başkalarıy
la iletişim kurabilmeyi öğretmemiz la
zım, çünkü "yetkin insan kimdir" de
diğimiz zaman, dünya buna çok deği
şik cevaplar veriyor, doğal. Her kültü
rün yetkinlik tanımı farklı, "Staffan 

. Koni" dedi Şeref Oğuz. 0, onlardan 
biridir, Chris Argil onlardan bindir. 
İnsan kişiliği, insan yetkinliği üzerin
de çalışan pek çok psikolog var, peda
gog var, antropolog var, sosyal bilim
ci var dünyada, bu konuda çok çalışı
lıyor, fakat ben bizim kültürümüze 
dikkat edilmesi, bizim kültürümüz 
içinde konuya bakılması gerektiğini 
düşünüyorum, çünkü omlet yapmak 
için yumurtayı iyi kırmak lazımdır, 
ama her kırılan yumurta omlet olmaz. 

Onun için, yumurtalarla omletleri, 
herkesin kendine göre tanımlaması la
zım. 

Televizyonlara kanallarına bakı
yorsunuz, şimdi televizyon geldi, tek
noloji geldi, ama bakın biz nasıl kulla
nıyoruz. Televizyonda bir kadın nasıl 
meşhur olabilir; ya soyunursa, ya biri
sini öldürürse, ya kocasını öldüren ki
şiyle oturup, kadeh kaldırırsa, şarkıcı 
olursa, bunlar televizyonda karşılıklı 
o kanaldan bu kanala, bu kanaldan o 
kanala geziyor. Siz televizyonda ken
di gücüyle bir yere gelmiş bir genç ka
dını, dürüst bir genç kadını gördünüz 
mü? Pekala, değer yargıları nedir, bizi 
hangi değer yargıları yönetiyor. Ben 
bunu soruyorum. Moral değerler, etik 
değerler, ahlak değerleri, manevi de

ğerler, bunu her biçimde tanımını ya
pabiliriz. Onun için yetkin bir insanın 
önce değer yargıları, sağlam değer 
yargıları olacak. Sağlam değer yargı
ları olmadan, yetkin insan olunmaz. 
Yetkin insan, becerikli insan, çok ka
zanan insan, köşeyi dönen insan falan 
değil. Bunlar yetkin değil, bunlar bir 
toplumda kabaran pisliğin en üstünde
ki insanlar. Onlar en üstte değil, ben 
onlara değer vermiyorum, benim de
ğer skalam içinde yok onlar. 

Bakın, Türkiye'de son yıllarda en 
çok açılan şey nedir? Büyük alışveriş 
merkezleri, gross marketler. Hiç aklı

nızda yok, giriyorsunuz, beş tane ayrı 
şey alıp çıkıyorsunuz. Cebinizde para
nız yoksa, hiç önemli değil, kredi kar
tı veriyorlar, banka kredi kartı veriyor. 
Kredi kartını ödemezseniz, hiç önemi 
yok, faizi artıyor. Bakınız, tüketime 
yönlendirilen insanın, hangi halkaya 
sokulduğuna bakınız ve bundan kurtu
luş yok. Şimdi öğrenci hakları diye bir 
reklam gördüm, öğrenci hakları, öğ
renci olayları, 68'in sloganlarıydı 
bunlar, meğerse öğrenci hakkı, öğren
ciye üniversite diye kredi kartı verili
yormuş, oymuş. Öğrenci hakkı dediği 
sınav hakkı falan değil, kredi kartı ve
riliyormuş. Bakın, kredi kartı ilk defa 
kazanmayan bir kesime veriliyor. Kre
di kartı, kazanana verilen bir olanaktı 
kredi. Şimdi, üniversiteliye kredi kar
tı verdiğiniz zaman, parayı baba öde
yecek demektir, ya da anne ödeyecek 
demektir, bu yenilik. Sonunda herkes 
krediyle yaşar, borçlanır duruma geti
rilecek ve çok mal alınıp, satılması, 
hedef o çünkü, çok uluslu şirketleri 
programı o. Buna karşılık verebilmek 
kendini kontrol edebilmekle müm
kündür. Cebimdeki para nedir karde
şim, benim imkânım nedir, ben ki
mim, ben nasıl yaşamalıyım? Kurba
ğa misali yaşamak, bir ideoloji olma
malıdır bir toplumda. 

Değerli dinleyenler; insanlarımızı 
yetkin yetiştiremezsek, bırakın ulusla
rarası alanda rekabeti, biz kendi varlı
ğımızı bile koruyamayız. 21. Yüzyılda 
ülkeler iki özelliğine göre sıralanacak, 
bugün de öyle ama, üretici mi, tüketi
ci mi, yönetici mi, yönetilen mi? Yet
kin insan yetiştirebilen toplumlar, üre
tici ve yönetici olacaklar. Yetiştireme-
yenler tüketici ve yönetilen olacaklar. 
Bakın, bugün bizim durumumuz tüke
tici ve yönetilen toplum konumunda. 
Nedenini söyleyeyim; ben geçende bir 
toplantıda İngilizce'nin resmi dil ol
masını önerdim, bir kara mizahtı bu 
tabii, ama doğruydu. Bugün hiçbir ço
cuğumuzu iyi Türkçe öğretiyor diye 
bir okula vermiyoruz, ama iyi İngiliz
ce veriyor diye koşturuyoruz, birbiri
mizle yarışıyoruz. Hiçbir marketin adı 
Türkçe değildir, hiçbir derginin adı 
Türkçe değildir, İngilizce bir ad taşı
mıyorsa, pazarda şansı yoktur. Ben bir 

OCAK'99 75 HAK-İS 



^ KONFEPıANSLAIM 

ilan gördüm, -onu her yerde anlatıyo
rum, burada da anlatayım-okulun en 
gözde öğrencisi olmanın altın kuralı 
diyor, yarım sayfalık, dörtte bir sayfa
lık renkli ilanlarla. Şimdi okulun en 
gözde öğrencisi olmanın altın kuralı 
nedir? Bizim bildiğimiz çalışkanlıktır 
değil mi, o değil. Sporcu olmasıdır; o 
da değil, sosyal aktivitelerde önde ol
maktır; değil. İlan şöyle diyor: Gözde 
kuralı: 

Amerikan Dexter ayakkabısına sa
hip olmak. 

Okulun en gözde öğrencisi olma
nın kuralı, doğru, çünkü pek çok okul 
markayla, öğrenciler markayla yöneti
liyor. Ayakkabı Dekster, çorap Fari-
nelli, İtalyan, gömlek, tişört Lacost. 
Markayı onlar çok iyi biliyor, tiki di
yorlar bu markaya meraklı gençler, 
kot Levis olacak. Bunların hepsine 
baktığımız zaman bugün Türkiye'de 
bir müstemleke ruhu yaşadığını görü
yorsunuz, bağımsız toplumlar böyle 
davranmaz, bağımsız toplumlar ken
dilerine güvenir, kendi değerlerine gü
venir. Bu kadar başka değerlerle yöne
tilmek bir toplum için yüz kızartıcıdır, 
öyle olması gerekir. 

Bütün bunlara kanlıyorsak, bütün 
bunları böyle düşünüyorsak, yetkin 
kişiliği nasıl yetiştireceğiz? Kısaca 
ona da değineyim. Bir defa, çocuk ye
tiştirmenin çocuğun gelişimine uygun 
olması gerekiyor. Burada kısaca söy
leyeceğim, çocuk 0-1 yaş arasında gü
veni ya da güvensizliği öğrenir, 1-3 
yaş arasında bağımsızlığı veya utan
mayı öğrenir, yürümeye başladığı za
man var ya, o dönemler. 3-6 yaş ara
sında gelişimciliği ya da suçluluğu öğ
renir, 6-12 yaş arasında yapıcılığı ya 
da yetersizliği öğrenir. Bu söylediğim 
tanım, 12-24 yaş arasında kimliktir, 
gencin kimlik arayışıdır. Ünlü Eric-
son'un teorisidir bu, dünyaca ünlü ço
cuk psikologları, pedagogları tarafın
dan onaylanmış bir model. Şimdi biz 
çocuğu nasıl yapmalıyız böyle, bu 
özellikleri kazandırabilmek için şunu 
yapmalıyız: Mümkün olduğu kadar 

erken çocuğun yapabileceği işleri ço
cuğa bırakmalıyız, mümkün olduğu 
kadar erken. Biz bunun mümkün ol
duğu kadar geç yapıyoruz. Bir örnek 
vereceğim; çocuğu besleme -aramızda 
anneler de var tahmin ediyorum- bi
zim kültürümüzde annenin görevidir, 
yani bizim çocuklarımız genel olarak 
anne tarafından bir elde tabak, bir elde 
kaşık beslenir. Çocuk yemek istemez
se biraz hikaye anlatılır, teyzenin, ha
lanın hatırı devreye sokulur, bir kaşık 
daha verilir, yavru kaçar, peşinde ko
şulur, anne yorulursa teyze ya da an
neanne desteği devreye girer ve bu 
yanlıştır, çocuk kendini beslemeyi öğ
renemez. Çocuklara mümkün olduğu 
kadar kendini beslemeyi öğretmemiz 
lazımdır, çocuklara mümkün olduğu 
kadar erken giyinip, soyunmayı öğret
memiz lazımdır. Kendi yatağını topla
masını, kendi oyuncaklarını toplama
sını öğretmemiz lazımdır, kaç ya
şında? 3 yaşında, kaç yaşında? 4 ya
şında. Çocuklarımızla konuşmamız 
lazımdır, kaç yaşında? 2 yaşında, 3 ya
şında, 18 yaşında, 25 yaşında, çocuk
larımızla konuşmamız lazımdır. 

Bilgisayar ve Internet'le de ne ya
pıldığını tartışmak lazım. Ben, gençle
rin önemli bir bölümünün Internet'te 
sadece Chat yaptığını görüyorum. 
Chat; sohbet, sohbet de değil, Chat 
tam olarak ıvır zıvırdan söz etmek de
ğil midir? geyik muhabbeti, laklaka, 
arkadaş bulma. Internet'ten bulunan 
arkadaşlıklar var, evlenmeye kadar gi
diyor, ne kadar sağlıklı bilmiyorum. 
İnsanlar birbirini görmeden, birbiriyle 
konuşmadan sağlıklı iletişim kuramaz 
bana göre. Neyi, nerede kullanacağı
mızı bilerek kullanmalıyız. Televiz
yonda, cep telefonunda, bilgisayarda 
bize yararlı şeyler getiriyorsa kullan
malıyız, yoksa kapatmalıyız. İnanın 
bana, ben bu cep telefonunu taşımak
tan utanıyorum, fakat ben mecburum. 
Bu cep telefonu, herkesin arka cebin
de, öyle söyleyeyim, cılı cılı bir ses, 
hiç ummuyorsun, birine bakıyorsun, 
muhabbet. "Neredesin, ha ha ben de 
buradayım" cep telefonu bunun için 
kullanılmaz, fatura falan vız geliyor 
millete ve ben onu söyledim, bugün de 
onu yazdım, "frikson" diye yazdım, 
konuşmayanları konuşturan telefon 
diyorum, çünkü kimse başkasıyla ko

nuşmuyor, telefona herkes bülbül. 
Herhalde bizim konuşması geciken 
çocuklara da birer cep telefonu verme
miz lazım, yeni bir tedavi metodu ola
rak diyorum. Bu gereçleri biz maksa
dına uygun kullandığımız sürece sade
ce bunların tüketicisi oluruz. 

Şimdi soruyorum, Şeref Oğuz çok 
iyi biliyor, televizyonların kapasitesi
nin kaçta kaçını kullanıyoruz. Teletek-
si kullanan var mı, doğru dürüst bir 
program izleyen kaç kişi, çamaşır ma
kinelerinizin kaç programını kullanı
yorsunuz? 8 programlıdır, iki program 
kullanılıyor, A, B, G, uzun program 
kullanılmıyor bile, kısa program, bun
lar israf. Bilgisayarı kapasitesinin kaç
ta kaçını kullanıyoruz; ya daktilo gibi, 
ya Internet'te Chat için. Sonuçta, yet
kin insan yetiştirdiğimiz sürece ne 
teknolojinin bize yararı olur, ne geliş
me diye gördüğümüz şeylerden biz 
gelişebiliriz, biz ancak başka üretim 
şirketlerinin, çokuluslu şirketlerin pa
zarını oluştururuz, tüketicisi oluruz ve 
sahip olduğumuz -kullandığımız de
ğil, sahip olduğumuz- mallarla övünü
rüz, bu da bir kullanım değeri getir
mez. Onun için ben yetkin insan yetiş
tirelim ve 21. Yüzyılı böyle kucakla
yalım diyorum." 

Konferansın ardından Şeref Oğuz 
ve Dr. Ertal Atabek'in konuları ile il
gili olarak dinleyicilerin sorularına ce
vap verildi. Katkıları alındı. 

Kafkas, 'Modern Sendikacılıkta 
Bilgi Önemlidir' 

Öz Gıda-İş Sendikası Genel Sek
reteri Agah Kafkas, konferansların ar
dından yaptığı konuşmada, sendikal 
çalışmalarında yetkin ve bilgiyi kulla
nan insanın önemine işaret etti. Kaf
kas ayrıca, klasik sendikacılığın öte
sinde, toplumum ekonomik, sosyal ve 
kültürel gelişmelerine duyarlı bir sen-
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dikacılık için bilgiye hakim olmanın 
önemine değindi. 

Modern anlamda sendikacılık için 
gereken her türlü fedakarlıkta 
bulunmak istediklerini ifade eden 
Kafkas, Toplu İş Sözleşme 
aşamalarında dünyaca ünlü çok uluslu 
şirketlerle muhatap olduklarını, 
onların sahip olduğu bilgi ve uzmanı 
ben de bulundurmak zorunda 
olduklarını söyledi. Agah Kafkas, 
geleceğin sendikacılığında sadece 
toplu iş sözleşmelerinde en çok 
zammı almanın yetmeyeceğini, bunun 
yanında ülkenin sosyo ekonomik 
durumu ve sorunları ile eğinilmenin 
gereğine işaret etti. 

USLU: Toplumsal Değişime Ha
zırız" 

Konferansların ardından Genel 
Başkanı Salim Uslu, bir kapanış ko
nuşması yaptı. Türkiye'de artık 'ne iş 
olsa yaparım veya 'her konuda konu
şurum' diyen insanların döneminin 
bittiğine işaret eden Uslu, odak nokta
nın aıtık insan olması gereğine işaret 
etti. Bilgi çağında değişim ve dönüşü
mün sadece sendikalarda olmayacağı
nı ifade eden Genel Başkan Uslu, si
yasetçileri de toplumsal değişime 
ayak uydurmaya çağırdı. 

Uslu sözlerine şöyle devam etti; 
"Ben gelecekte sendikalara daha çok 
ihtiyaç olacağına inananlardanım. El
bette kendisini yenileyemeyen, değiş
tiremeyen, söylemlerini, argümanları
nı, amaçlarını yeniden oluşturamayan, 
çağı anlayamayan, bilgiye ulaşama
yan, ulaştığı bilgiyi kullanamayan 
sendikalar ve sendikal anlayış tarihin 
çöplüğündeki yerine alacak, ama ben 
inanıyorum ki, insan varoldukça, insa
nın adalet, ahlak ve erdem anlayışı ve 

arayışı bitmedikçe, sendikalara, sivil 
toplum örgütlerine de ihtiyaç olacak
tır. Belki içerik, belki şekil değişecek, 
ama ahlak, erdem ve adalet arayışın
da, demokrasi, hak ve özgürlük arayı
şında sendikalar kendilerini yeni du
ruma göre konuçlandırabildikleri tak
dirde varolmaya devam edeceklerdir, 
hatta buna ihtiyaç da olacaktır. 

Hak-İş için bir iki nokta daha söy
leyerek sözlerimi tamamlıyorum, 
Hak-İş Konfederasyonu'nun hiçbir 
mensubu kesinlikle görüş ayrılığından 
rahatsız değildir. Hatta, bilakis görüş 
ayrılıklarının ortadan kaldığı, homo
jen bir yapının tekdüzelik yarattığına, 
durağanlık yarattığına ve üretimsizlik 
sürecini başlattığına inanıyoruz. Onun 
için biz Hak-İş'te farklı düşünceler, 
farklı tercihlere rağmen, hepimiz, he
pimiz için ortak değer ifade eden ko
nularda, sorunlarda ve sonuçlarda ola
bildiğince farklı düşünüyor, ama ortak 
çözümler üretebiliyoruz. Bu ortaklaş
tırma kültürünü ve düzeyini yakala
mış bulunuyoruz. Onun için de "aman 
benim gibi düşünmeyen, benim parti
den olmayan, benim gibi sağcı ya da 
solcu olmayan, bizim için hiçbir değer 
ifade etmeyen, geçmişte bize heyecan 
vermeyen, bize umut, ufuk vermeyen 
değer kalıplarının içerisine kendimizi 
hapsetmek istemiyoruz. Bizi ifade et
miyor, sağcılık ya da solculuk artık bi
zi heyecanlandırmıyor, bizim umutla
rımızı, bizim düşlerimizi karşılamı
yor, çünkü artık sağcılık veya solcu
luk belki özel tercihler arasında, özel 
hobiler arasında yer alabilir, ama bize 
göre doğru var, yanlış var, adalet var, 
ahlak var, erdem var, ona karşılık da 
kötülük var, çirkinlik var, vurgun var, 
soygun var, çete var. Biz kendimizi 
burada ahlaktan, adaletten, erdemden 
ve doğrudan yana taraf görüyoruz ve 
Hak-İşlileri bir arada tutan esas değer
ler de bunlardır. Bakınız, bu Kardemir 
olayında -bu çok önemli bir olay- Sa
yın Ecevit'de söyledi, "başka ülkeler
de olsa bu konuda üniversiteler kürsü 
açardı" dedi, şimdi bizim üniversitele
rimizin gündemlerinin birinci madde
sinde insan yok, şekil var, Keşke insan 
olsaydı, o zaman Kardemir'in bir özel
leştirme karşıtlığı adına ya>da bir özel
leştirme taraftarlığı adına bir tavır ola

rak gelişmediğini, tamamen orada bu 
çalışmadan, bu projeden "insan nasıl 
bir fayda sağlar, insan nasıl bir fayda 
görür" anlayışının hâkim olduğunu ve 
Kardemir projesinin odağına insanın 
oturtulduğunu görmüş olurduk, ince
lemiş olurduk. 

3 gündür bu toplantılarımıza ilgiy
le katılan arkadaşlarımı kutluyorum, 
tebrik ediyorum. Çok dikkatli ve du
yarlı bir katılımla toplantımızın başa
rıyla geçmesine katkı sağlamışlardır 
ve ben, yine değerli konuklarımıza ka
tılımlarından ve katkılarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Tabii Türk-İş'in 
Sayın Genel Eğitim Sekreteri Salih 
beye de teşekkür ediyorum, aramızda-
lar ve inanıyorum ki hem Hak-İş, hem 
Türkiye'deki tüm sendikalar ve sendi
kal anlayış, bir yarın ki Türkiye kurma 
kaygısı taşımaktadırlar, bir gelecek 
kurma kaygısı taşımaktadırlar ve bu 
kaygı için, bir gelecek kaygısı için biz 
aklımızı, yüreğimizi ve bilgimizi kul
lanmak ve birleştirmek istiyoruz. He
pinize tekrar teşekkür ediyorum, uzun 
yola gidecek arkadaşlarımıza hayırlı 
yolculuklar diliyor ve oradaki işçi ar
kadaşlarımıza, üyelerimize selam ve 
sevgilerimizi gönderiyorum". 

Konferansların ardından izleyici
lerin konuşmacılara yönelttikleri soru
lara geçildi. Soru-cevap şeklinde de
vam eden Yarınki Türkiye konferans
larım ardından konferansçılara günün 
anlamını ifade eden plaketler verildi. 

• < 
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Konu : 'Tartışma Kültürü ve 
Düşünce Özgürlüğü' 

Konferans : Doç. Dr. Sami Selçuk, 
Yer : Hak-İş Konferans Salonu 
Tarih : 10 Aralık 1998 

Engin; 'Sosyal Hukuk devletinin 
vatandaşlarının yarısından fazlası 

sosyal güvenlik kapsamında 
değil' 

Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri 
Yusuf Engin, 'Yarınki Türkiye' 
konferans dizisinin üçüncüsünü açış 
konuşmasında İnsan Haklan Evrensel 
Beyannamesinin ilan edilişinin 50. 
yıldönümü nedeniyle bu konferansın, 
tarafsız bir hukukçu tarafından 
verilmesine dikkat çekti. 

Engin, Türkiye'nin bir hukuk 
devleti olduğunun herkes tarafından 
ifade edilmesine karşın, Anayasa 
Mahkemesi eski başkanlarından Yekta 
Güngör Özden'in gazeteler yansıyan 
bir demecinde 'Türkiye hukuk devleti 
değil' şeklindeki demecine dikkat 
çekti. Engin, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası'nın başlangıç 
maddelerinde Türkiye 
Cumhuriyeti'nin aynı zamanda bir 
sosyal hukuk devleti olarak 
belirtilmesine karşın, nüfusumuzun 
üçte ikisinin sosyal güvenlik 
kapsamında bulunamamasının 
tezatlığına işaret etti. 

Salim USLU: 'Düşünmek, 
Fransa'da temel hak, Türkiye'de 
suç' 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, 
konferansı açış konuşmasında söze 
kendisine verilen bir heykelcik ile 

•ı •• •• 

TARTIŞMA KULTURU VG 
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ 

ilgili olarak değerlendirmesini 
açıkladı. Bir elinde kazması diğer bir 
elinde de kitap olan işçi heykeli ile 
ilgili olarak Uslu, "'Bunun boynuna 
bir yafta asmak lazım ve demek lazım 
ki: Düşünüyorum, öyleyse vurun" 

Düşünme hakkının Fransız 
Anayasasında 'en değerli hak' olarak 
kabul edilmesine karşın Türkiye'de 
düşünmenin 'suç' olarak görüldüğüne 
dikkat çekti. 

Türkiye'nin artık ideolojik 
kutuplaşmak yerine ortak aklı ve 
birikimleri değerlendirmesinin 
gereğini işaret eden Uslu; "Dışarıdan 
bakıldığında işkencenin yoğun yaşan
dığı, insan haklarının ihlal edildiği, az 
gelişmiş bir ülke görüntüsünü biz, hak 
etmediğimizi düşünüyorum. Böyle bir 
görüntü, Türkiye'nin ulusal politikala
rına da zarar vermektedir ve daha da 
ötesi, ulusal onurumuzu incitmektedir. 
Türkiye, kendi gerçekleriyle yüzleş
meyi artık göze alabilmelidir. Devlet 
ve devlet adına kullanılan yetkiler, ar
tık sorgulanmalıdır. 

Geçen yıl Türkiye'de düşünceye 
verilen hapis cezalarının toplamı 238 
yıl 4 ay olmuş. Öyle zannediyorum ki, 
1998 yılı bu açıdan daha kötü bir yıl 
olmuştur. Düşünenlerin yanı sıra, ya
zanların, konuşanların, okuyanların da 
cezalandırılmaya başlandığı göz 
önünde bulundurulursa, hakikaten 
Türkiye açısından talihsiz bir yıl ol
muştur. Bir bilim adamına 62 kitap 
için 105 ayrı dava açıldı ve sadece 
36'sından 100 hapis cezası yediği, bu
na karşılık Engin Civan'ın artık ser
best ve hür bir şekilde elini kolunu 
sallayarak dolaşabildiği, vurgun, soy
gun, yolsuzluk yapanların küçük ceza
larla kolaylıkla kurtulabildiği, kimile
rinin de Meclis Komisyonlarında du
rulandığı bir ülkede, değil sadece ka
dının, insanın da, ahlakın da, erdemin 
de, hukukun da, adaletin de, demokra
sinin de adı yoktur. Hukuka uymayan 
yasalar ve adalete uymayan yasaklar, 
yaşama irademizi her geçen gün daha 
çok kısıtlıyor. 

Yaşama hakkının başında elbette 
çalışma hakkı bulunmaktadır. Oysa, 
insanımızın 10 milyonu işsiz olduğu 
için, şimdilerde de çalışanlarımızın 
yüzbinlercesi kriz bahanesiyle işlerin
den kovulmakta oldukları için çalışma 
hakkını kullanamamaktadırlar. Yüzde 
150'lik faiz şehvetine kapılmış banka
lar yüzünden, tatlı k,rları kişisel gö
rüp, zararları toplumsal gören ve fatu
rayı işçiye ve topluma çıkartan kural
sız, bol liberal soslu sermayenin bit
meyen, tükenmeyen k,r hırsı ve yatı
rım ihtirası yüzünden insanlar çalışma 
hakkını kullanamıyorlar. 

Anayasanın hemen başlangıcında 
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"Türkiye, laik, demokratik sosyal hu
kuk devletidir" ilkesi yer almaktadır. 
Sosyal devlet, Anayasanın laiklik il
kesinin demokratik hukuk devleti il
kesinin hemen yanında yer almaktadır 
ve bu ilkenin karşılığını cumhuriyet 
yurttaşları olarak görmek ve yaşamak 
istiyoruz. Bunun tam zamanı bu kriz 
dönemidir. 

İnsan Hakları Evrensel Beyanna
mesini kabul eden ilk 46 ülkeden bir 
tanesiydik ve her ne kadar Türkiye'de 
yeterince karşılığı yoksa da, bu, Tür
kiye açısından önemli bir adımdır. 
Oysa 1966 yılında ortaya konulan ve 
bugüne kadar 139 ülkenin imzaladığı, 
ama ne yazık ki h,l, Türkiye'nin imza
lamadığı Uluslararası Ekonomik, Kül
türel ve Sosyal Haklar Anlaşması ile 
Uluslararası, Siyasi ve Medeni Haklar 
Anlaşması da Türkiye tarafından artık 
kabul edilmelidir. Cumhuriyetin 75 
inci yılında cumhuriyete ve cumhuri
yet yurttaşlarına yasaklar, dayatmalar 
değil, cumhuriyet yurttaşlarının cum
huriyet sayesinde sahip olduğu hak
larla övünmek yaraşır. Biz de, cumhu
riyet sayesinde sahip olduğumuz hak
ları, yani demokrasiyi, insan hakları
nı, seçme seçilme hakkını, denetleme 
hakkını özgür yurttaşlar olarak, özgür 
bireyler olarak kullanmak istiyoruz. 
Bugün hocamızın vereceği konferan
sın, Türkiye'nin özlem duyduğu, ya
rınki Türkiye'nin oluşmasında, yani 
yasaksız, dayatmasız, işkencesiz, her
kesin çalışma hakkından düşünme 
hakkına, inanma hakkına kadar her 
türlü hakkını özgürce kullanabildiği 
bir Türkiye'ye bir kapı aralamasını di
liyorum." 

Doç. Dr. SAMİ SELÇUK: 
"Düşenceyi açıklama, özgürlüklerin 
akti f yönüdür' 

Doç. Dr. SAMİ SELÇUK, 
düşünce özgürülüğünü 3 ana başlıkta 
toplayan Selçuk, bunlan; düşünmenin 
özgürlüğü, düşüncenin salt varlık 
olarak özgürlüğü ve düşündüğünü 
ifade etme özgürlüğü olarak sıraladı. 

Demokratik olmayan devletlerin 
vatandaşlarının tek düze düşünmesini 
istediklerini belirten Doç. Dr. Sami 

Selçuk, bunun yöntemini de 'ideolojik 
beyin banyosu' olarak tanımladı. 
Selçuk konuşmasına şu şekilde devam 
etti; "Düşünme etkinliğini örseleyen 
yasaklar, tabular, bu ilişilmez önyargı
lar çoğulcu bir ortamda hiçbir zaman 
yeşermezler, bunu önceden bilelim, 
çünkü devlet, birey ve toplumdan so
yutlanmak suretiyle doğa ötesi kutsal 
bir varlığa o ülkelerde dönüşmemiştir, 
dönüşmemelidir, çünkü bir şey kutsal 
olursa onu tartışamazsınız. Tartışmayı 
onun dışında yapmak zorundasınız. 
Düşünme özgürlüğü devlet gibi, dü
şünmeme özgürlüğünü, kurulu düzeni 
sorgulamayı, gerektiğinde kınamayı, 
mahcup etmeyi de içeren bir özgür
lüktür. Bunun doğal sonucu şudur: 
Demokrasi, kendine karşıt olan inanç

lara, görüşlere de yaşama hakkını ta
nıyan bir rejimdir. Bunun özellikle 
vurgulamak istiyorum, Türkiye bun
dan ne yazık ki habersizdir. Sağlıklı 
bir demokrasi ancak böyle gerçekleşe
bilir. Ancak böyle bir demokrasiyledir 
ki, onu yıkmayı amaçlayan akımlara 
karşı, demokrasi demokratik dokunul
mazlığını ve bağışıklığını kazanabilir. 
Tersine, reddettiği tümelci rejimlerle 
benzeşmeye çalışırsa, yani yasaklar 
getirmek suretiyle, ne olacaktır? O da 
tümelci rejim olacaktır, totaliter rejim 
olacaktır. İnsanlar kendilerini aldat-
mamalıdırlar, tıpkı insan doğası paha
sına resmi bir görüşü benimseyen, ço
ğulculuğu yadsıyan, o yüzden de tek 
biçimlilik ekmeye yeltendiğinden, sü

rekli yıkım biçen tümelci, totaliter 
devletler gibi. Sık sık söylenen bir şey 
var: "Demokrasinin önkoşullarını ger
çekleştirmek için bazı yasalar getire
lim" diyorlar, hayır, bu bir bahanedir. 
Demokrasi kendisini gerçekleştirmek 
için kendisinden başka sigorta tanı
maz. Demokrasi kendisinin sigortası
dır, demokrasi riskleri de gözetebilen, 
göze alan ve bu şekilde çözümler üre
ten bir rejimin adıdır. Başka yerde de
mokrasi için tümelci rejimlerin refe
ranslar vermek suretiyle demokrasiyi 
koruyamazsınız. Çağcıl demokrasi bu 
açıdan hiçbir zaman çoğulculuktan, 
farklılıklardan vazgeçemez. Vazgeçti
ği anda demokrasi, kendi kendisini öl
dürmüş, kendine kıymış olur, çünkü 
demokrasiyi, totaliterliğin bütün top
lumlarını kendi bağrında da yaşatan 
bir rejim yaratıyor. Hoşgörüsü onun 
yaşama koşuludur, ancak tümelci to
humlar, bu totaliter tohumlar demok
rasiye bu hoşgörüsü nedeniyle ege
men olamamışlardır, olamazlar. Bu
nun bir nedeni vardır, demokratik hoş
görü, bu tümelci tohumları da yapısal 
olarak, çoğulculuğa zorlamak suretiy
le onları evcilleştirir, etkisiz hale dö
nüştürür, demokrasinin dehası da bu
rada yatar. Demokrasiye gerçekten 
bağlı olanlar bu noktayı gözardı eder
lerse totaliterliğin tuzağına düşmüş 
olacaklardır. Tarih bilincinden yoksun 
siyasetçilerle kimi düşünürlerin sık 
sık bunu gözden kaçırdıkları, ürkek 
yaklaşımlarla demokrasinin tehlikeye 
düşeceği kaygılarına kapıldıkları sık 
görülmüştür, bu yanlıştır. Varsayalım 
ki, özgürlükçü, çoğulcu demokrasiyi 
yansız devleti oluşturdunuz, beyin ta
mamen özgür mü olacaktır? Hayır, 
çok önemli bir nokta daha var, beynin 
özgürce düşünebilmesi için kimi et
kenlerle, kolaycı yöntemlerle oluşan 
önyargılardan da mutlaka temizlen
mesi gerekir. Sağlıklı bir beyin, bu ön
yargıları dikkatli bir iz sürücü gibi 
sorgulayarak, eşeleyerek, kör noktala
rı işitip, yeniden yaparak gerektiğinde 
yıkarak ilerlemesini bilen bir beyindir. 
O yüzden bakınız, 1898 yılında Spen
cer, özgür düşünceyi, sağlıklı düşün
ceyi önleyen 6 tane önyargıdan söz et-
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mişti. Bunlar, öğrenimden kaynakla
nanlar, sınıftan, ulusçuluktan, bir sını
fa aidiyetlikten, politikadan ve dinden 
kaynaklananlar diye saymıştı ve bun
ların üzerinde uzun uzun örnekler ve
rerek işlemişti. Biliyorsunuz Socrates, 
önyargılarla çarpışarak hayatını tüket
ti. Daha sonra Descartes'ı düşünün, 
Tabularaza'dan söz ediyordu, yani te
mizlikten söz ediyordu, Durkheim çok 
önemli bir ilke taşıdı. Dedi ki: "Bilinç
li bilmezlik kuralı. Bir konuya yaklaş
tığınız zaman, beyninizi bütün bilgi
lerden temizleyeceksiniz, bilinçli ce
halet kuralına başvuracaksınız, başka 
türlü doğruya ulaşamazsınız" diyordu. 
Dussell, bu yüzyılda bir başka şey 
söyledi, "bütün önyargıları ayraç içe
risine alın, paranteze alın, bir tarafa 
bırakın, yeni baştan düşünün." Başlar, 
diyordu ki: "Bir beyinde eğer bir ön
yargı varsa, kırıntısı bile olsa, o beyin 
doğruları bulmak için çok yaşlı bir be
yindir." Demek ki, beynimiz çok çeşit
li biçimlerde kuşatılıyor, dille kuşatılı
yor, devlet kuşatmaya yelteniyor ve 
arkasından önyargılar, bizim hiç farkı
na varmadığımız önyargılar. Aris
to'nun bir sözü var: "Platon hocamdır, 
onu sever sayarım, ancak gerçeği Pla-
ton'dan daha çok sever sayarım" derdi. 
Türkiye artık bu noktaya gelmelidir. 
"Yaşamamız boyunca hep kara karga 
görmüş olmamız, ak karga olmayaca
ğının kanıtı değildir" diyor bir yazar. 
Düşünebiliyor musunuz, bilim ve fel
sefe her ak kargaların peşinde koştuğu 
için ilerlemiştir. Bazen tek kalırsınız, 
ama tek kalmakta eğer doğruyu savu
nuyorsanız, özgürseniz, o zaman yiğit 
olursunuz. Özgür değilseniz, yiğit ol
manız zaten mümkün değildir. 

Şimdi burada çok önemli bir nok
tayı Türkiye gözden kaçırmakta, top
lumun, bireylerin gelişmesi, düşünce 
özgürlüğüne kesinlikle bağlıdır. Eğer 
düşünce özgürlüğünü susturup, dü
şünceyi susturursanız toplum kesinlik
le gelişmeyecektir, geri kalacaktır. Bir 
düşünceyi susturduğunuz zaman asıl 
kötülük şurada ortaya çıkmaktadır: 

Onun insan soyuna karşı yaşayan ku
şaklara olduğu kadar, gelecek kuşak
lara karşı da bir haydutluk olduğunu 
unutmamak gerekir, çünkü bu bir dü
şünce soykırımıdır. Eğer o düşünceyi 
paylaşanlardan daha çok, ona katılma
yanlara karşı da bunu yaparsanız, soy
gunculuk, haydutluk daha da katlana
caktır. Eğer o düşünce, bir düşünce 
doğruysa, -yasakladığınız düşünce- il
kin insanlar yanlış olanı doğru olanla 
değiştirmek olanağından yoksun kılı
nacaklardır. Eğer o düşünce yanlışsa, 
onlar hem aynı oranda büyük bir yara
rı, yani gerçeğin batıl ile çarpışması 
sonucunda daha çarpıcı bir şekilde or
taya çıkmasını elden kaçıracaklardır. 
Düşünce özgürlüğü, insan mutluluğu 
için bu açıdan zorunludur, kesin ola
rak yanlış görülebilir bir düşünce, ama 
bu durumda bile onun bir kesimi doğ
ru olabilir. O zamanda ne olacaktır? 
Bu düşünceyi susturduğunuz zaman, o 
bölümü toplum kaçırmış olacaktır. 
Öbürünün yanlışını kaldırıp, doğru
nun tamamlanması önlenmiş olacak
tır, bundan toplum elbette zarar göre
cektir. Yanlış düşünceyi halkın öğren
memesi, değerlendirmemesi ya da 
doğruların topluma kıyılmalarla yan
sıtılması her zaman tehlikeli olmuştur. 
Böyle toplumlar, bilinen doğruların 
bilinmeyen doğrulara oranla çok az 
olduğunun ayırdında olamamışlardır, 
hiçbir şeyden kuşkulanmamışlardır, 
Socrates'i sevememişlerdir, yargıla
mışlardır, tartışma kültürleri gelişme
diğinden düşünceyi, ürünü eleştirecek 
yerde, onları üreten kimselere saldır
mışlardır. Yapay öcülerle yaratılan pa
ranoyak bir toplumda hasta kişilikler 
gelişmiştir. Bu yüzden batı toplumun
da gelişme dinamizminin iki temeli 
vardır: Birincisi; diyalojik ilke, çok
seslilik, çok mantıklılık ilkesi. Her şey 
tartışmaya açılır, hiçbir şey tartışma 
dışında değildir. Düşünce üretme, ora
da hem bir yarış olmuştur, hem de bir 
işbirliği olmuştur. Bir ozanımız bakı
nız ne diyor: "Konuşup anlaşalım, 
yoktur sözle çözülmeyecek düğüm. 
Davaları halletmez ölüm, hayatı pay
laşalım." 

Özetle, "içimden düşünsem de, dü
şüncem için gerekli biçim toplumca 
bilinir olmalıdır" diyor bir yazar. Bu

nun yolunu kesmek, toplumu dilsiz bı
rakmakla eşanlamlıdır. Böylece, insa
nın başlangıcından daha öncesine 
dönmüş olursunuz, aslında bu olanak
sız. 

Son olarak bir şey söyleyeyim, 
böyle bir toplum katılımcılığı yakalar, 
kamuoyu oluşur, kamuoyun denetimi 
sağlar, işte katılımcı demokrasi budur, 
çoğulculuk, özgürlük ve katılımcılık 
iç içe geçen kavramlardır. Toplumda 
bir de -bizde- kitap kaygısı var, çünkü 
bazılarına kitap dediğiniz zaman, eli 
silahlarına gidiyor. Bunu anlamak 
mümkün değil, bırakın yazsın adam; 
gücünüz yetiyorsa çürütün. Bertold 
Brecht'nin bir şiiri var, diyor ki: "Ben, 
kitaplarımda hep gerçeği söyledim" 
ama Almanya'da kitabını yakmamış
lar. Şiirle bir telgraf çekiyor ilgiliye, 
diyor ki: 

"Hep gerçeği söylemedim ki kitap
larımda, 

Şimdi ise bir yalancıymışım gibi 
davranıyorsunuz bana, 

Emrediyorum size, yakın beni" 
Türkiye, artık bunları aşmak ve 

Avrupa İnsan Haklarının getirmiş ol
duğu ölçütleri kabul etmek durumun
dadır. Bunu kabul ederse, zaten sorun 
bitiyor. Türkiye'deki tartışma özgürlü
ğünün, tartışma etiğinin gelişmesini 
de ben buna bağlıyorum. Elbette ki 
her düşünceyi açıklarken, her istediği
nizi de yapamazsınız. Bakınız, geçen 
gün bir yazarımızın bahsettiği gibi, 
çevreciliği savunuyorsanız çoğulcu 
bir ortamda, bu sizin hakkınızdır, ama 
kürk için avlanmaya da karşı çıkabilir
siniz, ama kürk giyenleri öldüremezsi-
niz. Sınır belli veyahut da ırkçılık, onu 
bile savunabilirsiniz, dar bir milliyet
çilik anlayışı olabilir, biz onu çürüt
meye hazırız, ama size bu savunmak 
hakkı elbette ki başkalarını öldürme 
hakkı vermez, orada biter. Bununla 
demek istediğim şu: Düşünceyi açık
lama özgürlüğüyle, onun eyleme geç
mesi arasında bir nedensellik bağı var
sa, işte hukuk o zaman müdahale ede
cektir. Hukukun işlevi burada düşün
celer arasındaki tartışmayı barışçı bir 
ortamda sağlamaktır. O, barış tekniği
ni sağlayan bir olgudur, hepsi bu, ya
sakçı bir olgu kesinlikle değildir. Tür
kiye, sürgit yasaklar peşindedir. 312 
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nci madde sık sık gündeme gelir, 312 
nci maddenin her ülkede olduğu koca 
bir yalandır, olduğu ülkeler vardır, 
Türkiye'de vardır, ama 312 nci madde 
hangi ülkede varsa, hiçbir öğreti ada
mı, bilim adamı o maddeyi onaylama
mıştır, ben de onaylamıyorum. 

312 nci maddenin en azından göz
den geçirilmesi ve "zor" öğesinin 
oraya eklenmesi gerektiği kanısın
dayım. Ben bir hukukçuyum, bu ger
çekleri söylemek zorundayım, açınız, 
Manziııi bile 312 nci maddeyi 
onamıyor, Manzini, bu asrın yetiştir
diği en büyük hukukçulardan biridir, 
italyan hukukçularından biridir ve 
faşisttir Manzini, o bile onaylamıyor. 
Antolizei onaylamıyor faşistliği, öz
gürlükçü bir hukukçu. Ben, buna ben
zer maddelerle düşünce özgürlüğünün 
sınırlanmasına karşıyım, Terörle 
Mücadele Yasasının 8 inci maddesinin 
de gözden geçirilmesi kanısındayım. 

Bir hukuk devletinden söz ediliyor 
sık sık, ben hukukun üstünlüğü kav
ramına öncelik tanıyorum, o ayrı bir 
konuşma konusu elbette, ama yalnız 
şunu belirteyim; bir hukuk devletine 
ulaşmak istiyorsanız önce 
hukukunuzu adalet süzgecinden 
geçireceksiniz. Daha sonra da dev
letinizi adalet süzgecinden geçmiş bir 
hukuk süzgecinden geçireceksiniz. 
Türkiye artık bunu algılamalı, kav
ramak, kavramakla da yetinmemeli, 
yaşama geçirmeli. Bu ülke bizim, bu 
ülkeye hep birlikte sahip çıkmak 
zorundayız. Tartışma kültürünün el
bette etik kuralları vardır, "Türkiye'de 

tartışma yok ki, etik kurallarını 
koyalım" diyeceksiniz, çünkü sövüş
me var. İnsanlar -ne söyleseniz- bir 
bakıyorsunuz tartışmanın ilk kuralını 
çiğniyor. Bir insan topal olabilir, kör 
olabilir, önüme bir dava gelmişti, 
davada karikatüristin karikatürü tar
tışılıyor, bir yazı kaleme alınmış, 
adam en sonunda bir ekleme yapmış, 
"zaten sen asker kaçağısın" şimdi as
ker kaçağı olmakla, karikatüristlik 
arasında nasıl bir bağlantı vardır. As
ker kaçağı olan iyi karikatür yapamaz 
mı, böyle saçmalık olur mu? Yani, 
Einstein varsayalım ki eşcinseldi, söy
ledikleri yanlış mı olacak? İnsan 
kişilikleriyle, yapısıyla, arka düşün
celeriyle bunun ne ilgisi vardır. Tartış
macının konusu yalnızca ve yalnızca 
söylenen ya da yazılan görüştür. Onun 
sınırları içindedir. Biz benim arka 
düşüncelerimle bile meşgul olamaz
sınız, buna hakkınız yoktur, siz Tanrı 
değilsiniz. 

ikincisi, tartışan bir insan, karşı 
görüşü mutlaka değerlendirecektir. 
Siz, benim görüşümü tartacaksınız, 
ben de sizinkini, o zaman tartışma 
olur. Adı üstünde, son derece güzel bir 
terim Türkçe'de kullandığımız terim, 
karşılıklılığı, işdeşliği anlatıyor fiil; 
"tartışma" diyoruz, "tartma" 
demiyoruz, ama Türkiye'de çoğu in
sanlar karşısındaki hiç dinlemez, o 
konuşurken ona ne cevap vereceğinin 
hesabını yapar, onun köşeye sıkış
tıracağının hesabını yapar. Bu aslında 
ahlaklı bir davranış da değildir. 
Düşünceler arasında hiyerarşi olmaz, 
bunu küçümseyemezsiniz, öbürünü 

kınayamazsınız, öbürünü üstün 
tutamazsınız. Kimilerini görüyorum 
toplantılarda, "düşüncenize saygı 
duyuyorum" diyor, "ne düşünmüş
tüm?" diye soruyorum, onu bile an
latamıyor bana, aslında bir saygısız
lıktır bu. Düşüncemi önce anla, sonra 
söyle. Tartışma mutlaka önyargısız 
yapılmalıdır. Tartışan, şunu hesabını 
mutlaka yapmalıdır: Ben bir doğru 
söylüyorum, ama bu doğru her an 
çürütülebilir, yani birisi silgaya çeker 
beni, "bunu çürütebilir" demelidir. 
Türkiye'de bu da yapılmıyor. 

Bir başka kural, Türkiye eleştiri 
toplumu olmak zorundadır. Tür
kiye'nin adını eleştiri açısından ben 
koyuyorum, eleştiri öncesi toplumu. 
Eğer toplumları eleştiri öncesi, eleştiri 
sonrası diye ayırırsanız, Türkiye eleş
tiri öncesi toplum. Eleştiri, kamusal 
ahlakın alanına girer. Eğer bir görüş 
yanlışsa, eleştirmek zorundasınız, on
dan vazgeçme hakkınız yoktur; çünkü 
eleştiri bir ödevdir, ödevden vaz
geçemezsiniz. Kamusal ahlakın 
alanına girdiği için vazgeçemezsiniz, 
kişisel ahlakın alanına girse siz vaz
geçebilirdiniz, o bir hak olurdu, vaz
geçme hakkınız olurdu, ama bir ödev-
se ondan vazgeçemezsiniz, ama Tür
kiye -hep vurgulanmıştır- eleştiriye 
hiç dayanamayan bir toplum. Bu, o 
kadar sık vurgulanmıştır ki, 1909 
yılında Martin Hartman -ki, son 
derece önemli bir Türkolog- diyor ki: 
"Türkler, dinamik, akıllı bir toplum, -
şöyle Türk halkını inceliyor- ama bir 
kusurları var, eleştiriye dayanamıyor. 
Eğer eleştiriye dayanırlarsa, Türklerin 
önünde duramazsınız" 

Çok enteresan, yani ben ona işken
ce ettim, o bana gül verdi. Şimdi böy
le bir toplumda ben bu sövüşmeyi hiç 
anlamıyorum. Türkiye, demokrat in
sanı yetiştirmek zorundadır, demokrat 
insan, Voltair bilincini kazanmış in
sandır. Hatırlayınız Voltair, Rous-
seau"yu hiç beğenmiyordu, onun 
"Eşitsizliğin Kökeni" adlı denemesin
den bir nüshası Voltair'e gelmiş, Vol
tair ona 20 Ağustos 1755'te şöyle bir 
mektup yazmıştır: "Bizi hayvan 
durumuna düşüren olmadı hiçbir 
zaman. Yapıtınız okunduğunda dört 
ayağı üzerine yürüyesi geliyor in
sanın" bu ağır bir eleştiri, daha da 
ağır." 

OCAK'99 81 HAK-İS 



HflK-İS, Geniş r m w 

02.12.1998 

Hak-İş Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu, Genel Başkan Salim 
Uslu'nun başkanlığında çalışma 
hayatının ve Türkiye'nin güncel 
sorunlarını görüşmek üzere Genel 
Merkezimizde toplandı. 

Uslu, toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada, bugünlerde hükümet 
kurma formüllerinin tartışıldığını 
hatırlatarak, siyasi partilerin tutarlı, 

kararlı politikalar izleyerek bir seçim 
hükümetini bir an önce kurmalarını 
istedi. Uslu, 56. Hükümet için üretilen 
formüllerin kamu vicdanını rahatsız 
etmemesi, şüpheye, şaibeye 

taşımaması gerektiğini kaydetti. 
Hak-İş Başkanı Salim Uslu, 

toplantı öncesinde yaptığı basın 
toplantısında, 55. Hükümetin 17 ayını 
değerlendirdi. Uslu, oluşan tabloyu 
desteklemelerinin mümkün 

olmadığını ifade ederek, TİSK, Türk-
İş, DİSK, TOBB ile TESK 
başkanlarından oluşan ve hükümete 
destek veren 'Sivil İnisiyatif' 
üyelerine 'neyin ve kimin adına' 
hükümete destek verdiklerini sordu. 

Uslu, 55. Hükümetin gerilimi 

azaltmak, seçime hazırlık yapmak, 
üretimi artırmak, enflasyonu 
düşürmek ve temiz toplum yaratmak 

iddialarıyla kurulduğunu ve halktan 

destek istediğini hatırlatarak, bugün 
gerilimin her anlamda azalmak yerine 
arttığını belirtti. Enflasyonun % 80 
olduğunu, tekstil sektöründe 1999'un 
ilk üç ayında daralma nedeniyle 500 
bin işçinin işten atılmasının gündemde 
olduğunu, belediye işçilerinin 

trilyonlarca alacaklarını uzun bir 
süredir alamadıklarını anlatan, Uslu, 
'Kân kişisel, zararı toplumsal göreni, 

toplumsal zararın faturasını vergi 

mükelleflerine yıkan bir anlayış doğru 

değildir" dedi. Kimin hükümet 

kuracağına bakmadıklarını ilkeli bir 

hükümet istediklerini vurgulayan 

Uslu, ortak bir seçim hükümeti 

kurulmasını önerdi. 

Abdullah Öcalan'ın iadesine de 

değinen Hak-İş Genel Başkanı Uslu, 

bu konuda Türkiye'nin yargılanır bir 

pozisyonda kalmasının kaygı verici 

olduğunu söyledi. 

Uslu, iç sorunların çözülmediği 

takdirde bu tür dayatmalarla karşı 

karşıya kalmanın normal olduğunu 

ifade ederek, Türkiye'nin, insan hak 

ve ihlallerinin olduğu ve işkencelerin 

yaşandığı bir ülke görünümünden 

kurtulması gerektiğini vurguladı. 
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tabanlı Hükümet İstedi 
HAK-İŞ GENİŞLETİLMİŞ 

BAŞKANLAR KURULU 

SONUÇ BİLDİRGESİ 
Hak-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 

2 Aralık 1998'de, Türkiye'deki son 
ekonomik ve sosyal sorunlar= ile Çalışma 
Hayatının güncel sorunları gündemi ile 
toplanarak şu kararları almıştır: 

Mevcut Siyasi Durum, 

Türkiye, kronik hale gelmiş birçok iç 
ve dış sorununa ek olarak, yine ve yeni bir 
Hükümet boşluğu ile karşı karşıyadır. 

Bir süredir devam eden ve parlamento
yu zaafa uğratan süreç, 55. Cumhuriyet Hü
kümeti'nin yolsuzluk iddialarıyla düşürül
mesi ile birlikte, yeni bir döneme girmiştir. 

Başkanlar Kurulumuz, milli iradenin 
yeniden tesis edilmesi ve yıpranan parla

mentonun yeniden güç kazanabilmesi için 
seçimlerin mümkün olan en kısa süre için
de yapılması görüşündedir. 

Seçimlere kadar kurulacak bir hüküme
tin, toplumun çoğunluğunu temsil eden, te
amüllere, Anayasa'ya ve demokratik, poli
tik ahlaka uygun şekilde oluşturulması 
temel görüşümüzdür. 

Kendisini "sivil" olarak tanımlayan ve 
hükümetin ircaatlanndan çok, yapısıyla ya

. kından ilgilenen, hükümetin kusurlarından 
da sorumlu olan "oluşumun" aksine Hak-İş, 
muhtemel Hükümetin projeleri, Türki
ye'nin iç ve dış sorunlarına yaklaşım ve çö
züm önerileri, çalışma hayatının ve ekono
minin gittikçe daha tehlikeli bir boyuta ula
şan sorunlarına bakış açısıyla yakından ilgi
lidir. 

Ancak; siyasi ahlâkı çiğneyerek, milli 
iradeyi dikkate almadan kurulacak bir hü

kümetin de Türkiye'nin sorunlarına bir çö

züm getiremeyeceği ve toplumsal barış ve 

mutabakata bir katkı sağlamayacağı 

geçmişte de görülmüştür. 

Demokratikleşme ve İnsan Hakları 

21. Yüzyıl'a ve üçüncü bin yıla girer
ken, Türkiye'nin demokratikleşme süreci 
ve demokrasi sicili iyi bir görüntü arzetme-

mektedir. 
Son yıllarda devletin en tepesinden si

vil toplum kuruluşlarına, yargıdan üniversi
telere, medyadan, aydınlara kadar sorumlu 
her kesimin sivil iradeyi hakim kılmak, de

mokratik erdem ve hasasiye-
t göstermek yönündeki çabaları maalesef 
yeterli olamamıştır. 

Bugüne kadar, sanki birbirinin 
zıddıymış gibi "demokrasi mi- istikrar mı?" 
ikilemine sürüklenen ülkemizde tercih edi
len her zaman istikrar adına statükonun 

pekiştirilmesi olmuş; demokrasi de 
statükonun aracı haline getirilmiştir. 
Halbuki Türkiye hem demokrasiye hem de 

istikrara aynı anda ihtiyaç duymaktadır. 

Başkanlar Kurulumuz, demokratikleş

mede açılan gediklerin doğrudan çalışan 

kesimi etkilediği görüşündedir. Demokra

tikleşmede ve demokraside meydana gelen 

aksamalar, sosyal hukuk devletinin oluşu

munu engellemektedir. Parlamentoya ve si

vil iradeye yapılan her müdahale istikrarı, 
dolayısıyla toplumsal hayatın, politikanın, 

ekonominin dengelerini sarsmaktadır. 
Türkiye demokratikleşme hedefini Sİ

VİL, KATILIMCI, TOPLUMSAL MUTA

BAKATI yansıtan yeni bir Anayasa ile gü
vence altına almalıdır. 

HAK-İŞ, karşılaştığımız gerilimli ve 
olağanüstü bu süreçte, demokrasi dışı yak
laşımlara, ara rejim arayışlarına, asla itibar 

etmemiş, ilkelerinden taviz vermemiştir. 
HAK-İŞ ülkemizin demokratikleşmesi 

yönündeki ilkeli, köklü ve kararlı mücade
lesini somut adımlarla sürdürmeye devam 
edecektir. 

Türkiye'nin gerçekleri ve hedefleri net 
bir şekilde görülmelidir. Bu gerçekler De
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m o k r a t i k l e ş m e ,  
düşünce ve inanç hürri
yeti, sivilleşme, top
lumsal barış ve kalkın

ma yarışıdır. 

Siyasi sistemde ortaya çıkan aksaklık

lar, siyaset dışı müdahaleler, siyasetin bir 

rant paylaşımı gibi algalanması, kaset-dos-

ya savaşları, mafya-çete iddiaları, yolsuz

luk, adaletsizlikler, baskılar, kamusal alana 

müdaheleler, insanların beyinlerine, düşün

düklerine, yazdıklarına, okuduklarına, gi

yim kuşamına yönelik dayatmacı tavırlar, 

Bilgi Toplumumun eşiğinde olduğumuz bir 

dönemde Türkiye'nin zaaflarının ürünüdür. 

Türkiye, topyekün, demokratikleşme

ye, değişim ve dönüşüme, kalkınmaya kilit

lenmek zorundadır. 

Yapay gündemler, asıl gündemleri göl

gede bırakmaktadır. Türkiye'nin çözülmesi 

gereken sorunlarından öncelikli olanları 

şunlardır: 

Ahlaki çöküntü, Siyasi kirlenme, Poli

tik yozlaşma, Gelecekten umutsuzluk, Ada

letsizlik, Yoksulluk, İşsizlik, Üretimsizlik, 

Verimsizlik, Çeteler, Göç, Güneydoğu so

runu, Kayıplar, Faili meçhuller, Hukuk ih

lalleri, Pahalılık, Yüksek kesintiler, Zorun

lu tasarruf, Konut, Sağlık, Sosyal güvenlik, 

Çevre, Eğitim, Kayıt dışı ekonomi, Kaçak 

işçilik, Çocuk İşçiler. 

Siyasi iktidarlar Türkiye'nin içerisin

den geçtiği zor koşulları dikkate alarak di

yalog, demokratikleşme ve uzlaşmaya bü

yük önem vermelidir. 

Sivilleşme sürecinde sivil toplum ör

gütlerinin önündeki anti demokratik engel
lerin kaldırılması, öncelikle Anayasa deği

şikliklerine paralel uyum yasalarının bir an 
önce çıkartılmasını bekliyoruz. 

Demokratikleşme bir projedir. Demok

rasinin kendi kurum ve kurallarıyla hayata 
geçirilmesi gereği vardır. Gerçekte demok

ratikleşme, temelinde bir kabulle başlar. 

Kabul ve gayretler olmadan demokratikleş

menin sağlıklı sonuçlar vermesi beklene

mez. 
Dolayısıyle sendikaların, toplumda, de

mokratikleşme mücadelesinde öncelikli bir 

yeri ve görevi vardır. 

Dış Politika ve İtalya ile Terör Krizi 

Kendi iç tartışmalarına kilitlenmiş ka

palı bir toplum yerine, dışarıya daha açık, 

Türkiye'nin tarihi misyonuna uygun vizyo

nu ve belirgin hedefleri olan bir dış politika 

bekliyoruz. 

80'li yılların başında kurulan bölücü 

terör örgütü, iç politikada karmaşa ve 

bunun getirdiği ihmalkarlık sonucu bugün 

Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma 

düşürecek kadar büyümüş; bunun yanında 

30 bin insanın canına mal olmuş, 90 milyar 

doların üzerinde de bir maddi kayba neden 

olmuştur. 

Bölücü örgüt başının İtalya'ya davet 

edilmesiyle başlayan krizin, İtalya'dan öte 

daha geniş boyuta sahip olduğu artık açıkça 

anlaşılmaktadır. 

Bu noktada, krizin hem Türkiye 

tarafında, hem de başta İtalya olmak üzere 

Avrupa ve diğer ülkeler boyutunda 



üzerinde hassasiyetle durulması gereken 

konular vardır. 

İtalya ve Avrupa'nın terörü sahiplenme 

biçimi Türkiye ve Avrupa arasındaki 

partnerlik ilişkisini temelden inkar 

etmektedir. Diğer taraftan Türkiye'nin de 

kendi sorunlarına sahip çıkması ve kalıcı 

olarak çözmesinin ne denli önem arzettiği 

bir kez daha anlaşılmaktadır. Aksi takdirde 

ya Türkiye içinde bulunduğu sorunlar 

nedeniyle teker teker uluslararası 

platformlarda zor durumlara itilecek, ya da 

dışlanmayla karşı karşıya kalacaktır. 

EKONOMİ VE ÇALIŞMA HAYATI 

Ekonomi siyasal çalkantıların neden ol

duğu istikrarsızlık, önceki Hükümetlerin 

yeterli yapısal tedbirleri almaması ve seçim 

havasına girilmesi yüzünden kaygı verici 

boyutlara ulaşmıştır. Enflasyon, kayıtdışı 

ekonomi, üretim, yatırım, istihdam politi

kaları, denk bütçe, vergi, adalet, sosyal gü

venlik, sağlık, eğitim, tarım, kamunun ras-

yonelleşmesi vb. yapısal reformların sürün

cemede bırakılmaması gereklidir. 

Kayıtdışı ekonomi ve kaçak işçi çalış

tırma konusunda hiç bir ciddi adım atılma

dığı gibi, sendikasızlaştırma, taşeron uygu

laması, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, 

yüksek kesintiler, işsizlik sigortası 

konularında da hiç bir gelişme olma-

mamıştır. 

Taşeron işçilik, mevcut endüstriyel iliş

kileri temelden tehdit eder boyutlara var

mıştır. Artık, bir çok işletmede taşeron işçi 

sayısı kadrolu işçi sayısını geçmektedir. 

İşsizlik sigortasının acilen hayata 

geçmesini istiyoruz. Başkanlar Kurulumuz, 

işsizlik sigortasının sürekli takipçisi 

olacaktır. İşsizlik sigortası ve gelir yardımı 

kurumları, çalışma hayatına istikrar ve 
barış getireceği gibi, büyük sosyal denge 

sağlayacaktır. 

Zorunlu tasarruf kesintileri ile ilgili 

yine hiçbir ciddi adım atılmamıştır. 

Global kriz karşısında önlemler 

alınmamıştır. Başta tekstil ve demir-çelik 

sektörü olmak üzere birçok sektörde toplu 

iş sözleşmeleri kilitlenmiştir. 

Global ekonomik krizden sendikal 

hareket kötü bir şekilde etkilenmektedir ve 

bu sürecin ağırlaşarak devam etmesinden 

ciddi endişe duyuyoruz. 

Ekonomik ve Sosyal Konseyin hukuk

sal altyapısının bir an önce tamam

lanmasını, sivil karakterli ve demokratik 

katılımcı yapısıyla öncelikleri belirleyerek, 

kurulacak hükümetin sağlanacak katkılar

dan yararlanmasını diliyoruz. 

Başkanlar Kurulumuz, Asgari Ücrette 

bir belirsizliğin yaşandığına dikkat 

çekmektedir. Kriz, Asgari Ücret alanları 

ağır bir şekilde mağdur etmektedir. Asgari 

Ücrete, çalışanların bütün temsilcilerinin 

katılımıyla radikal çözüm getirilmelidir. 

Asgari Ücret Komisyonunun yapısının 

tekelci olması, sorunun kronikleşmesinde 

temel etkendir. 

Yeni kurulacak hükümetten bu 

beklentilerimizi karşılayacak bir siyasi 

icraat beklediğimizi kamuoyuna saygı ile 

ilanen duyuruyoruz. 
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TEKSTİL SEKTÖRÜ 

Tüm Sanayi 
dallan da içinde 

olmak üzere 
(öncelikle tekstil sanayi

inin) 
içerisine düştüğü 

krize ilişkin 
hazırlanan rapor 

HAK-İŞ 
Genel Eğitim Sekreteri 

ve 

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI 
Genel Başkanı 
Yusuf ENGİN 

tarafından 

kamuoyuna açıklandı. 

Değişen ve küreselleşen dünyanın 
öncelikle bir fırsatlar ve avantajlar ge
tirmesinden çok daralma ve sıkıntıları 
da beraberinde getirdiğini hep birlikte 
görüyor ve yaşıyoruz. Bu daralma ve sı 
kıntıları aşabilmek, varlığımızı devam 
ettirebilmek, fırsat ve avantajları yaka
layabilmenin yolu da sorunları sosyal 
taraflarla yani işveren ve sendikaların 
birlikte katılımıyla ele almak ve çö
zümler üretmek en doğru yoldur diye 
düşünüyoruz. 

Bu yolda İşverenler ve Sendikalar 
olarak görev ve yükümlülüklerimiz tek 
taraflı değildir. Nimetleri de külfetle
ri de birlikte paylaşmalıyız. Ekonomik 
ve Sosyal barışın gerekleri de bunlardı 
r. 

Biz ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI ola
rak 11 Kasım 1998 tarihinde siz İşve
renlerimize de gönderdiğimiz bir me
sajda dünyada esen kasırgaya karşı işçi 
ve işveren birlikte tavır geliştirmeliyiz! 
teklifinde bulunmuş ve bu konuda üze
rimize düşenleri yapacağımızı belirt
miştik. 

Yaklaşık iki yıldır sizin ve bizim 
içerisinde bulunduğumuz, ülkemizin 
lokomotif sektörü olan Tekstil ve Kon
feksiyon Sektöründe yoğunlaşan krizi 
aşabilmekte sadece İşveren ve Sen
dikaların birlikteliği de yetmiyor. Dev
letin, Merkezi Yönetimin ciddi ve tu
tarlı politikaları bizlerin görüş ve öneri
leri alınarak oluşturması gerekiyor. Şu 
anda ise acilen bir Kriz Yönetim Politi
kasına ihtiyaç vardır. 

Türkiye küresel dünyada oldukça 
önemli bir esinti koridorunda bulun
maktadır. Bu esinti koridorunda birlik
teliklerimizin daha da pekişmesi gerek
tiğini düşünüyoruz. 

Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. 
Kendi emeğiyle üretim yapıp dış 

pazarlara ürün taşıyan, rekabet eden sa
nayicilerimiz de bu olumsuzluklardan 
payını almaktadır. 

Japon Hükümeti kendi sanayicisine 
(% 5) oranlı kredi verirken yani 100 li

ra olarak verdiği krediyi 95 lira olarak 
geri alırken, kendi sanayicisinin rahat 
üretim ve pazarlama yapabileceği orta
mı hazırlarken, Türkiye de % 140 lara 
varan bir faizle sanayicimiz boğulmak 
istenmektedir. 

Merkezi Yönetim; Menkul kıymet
ler Borsasına, Bankalarla ilgili yaptığı 
düzenlemelerle bankalara ve Altın Bor
sasına önemli maddi kaynaklar transfer 
etmiştir. İstihdama ve üretime önemli 
bir katkısı olmayan finans sektörüne 
kaynak aktarılırken, üretim, ihracat ve i 
stihdamm en yoğun olduğu tekstil ve 
konfeksiyon sektöründen bu kaynakla
rın uzaklaştırılmasını asla doğru ve 
haklı bulmuyoruz. Maliye Bakanımız 
finans sektörünün baskıları sonucu ver
gi yasasından geri adım atarken tekstil 
ve konfeksiyon sektörünün sıkıntısına 
karşı sadece Tekstil sektörünün hiçbir 
sorunu kalmayacak cevabıyla yetini
yor. Sizlerin de toplantıya yazılı çağrını 
zda belirttiğiniz gibi: Türkiye genelin
de yürütülen temaslardan alınan sonuç
lar ışığında Hükümetimiz ve ilgili bü
rokratlarımız nezdinde gerekli çalışma
lar yürütülerek sektörün sorunları akta
rılmaya çalışılmış ancak aradan geçen 
süre içerisinde, sektörün acil çözüm ta
lep edilen konularında herhangi bir ge
lişme sağlanamadığı gibi, yaşanan sıkı 
ntı sektörü daha da zorlayan bir nitelik 
kazanmıştır. 

Üretimi dışlayan rantiyeyi özendi
ren devlet politikaları sürdüğü müddet
çe iretimin, istihdamın, ihracatın yani 
Türkiye'nin önü tıkanmaya devam ede
cektir. 

Merkezi yönetimin bir diğer önem
li yanlışı ve baskısı da kayıtdışılığı do
laylı olarak teşvik etmesidir. 

Hepinizin bildiği gibi işletmelerde 
istihdam arttıkça yükümlülükler de artı 
yor. Sanayicilerimiz, çalışan sayısı 
10'a ulaşınca Tasarruf Teşvik Fonu, 50 
yi aşınca doktor, 100 kadın çalışanı aşı 
nca kreş, 500 işçiyi aşınca da sportif te
sis yükümlülükleriyle karşı karşıya ka
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lıyorlar. Kesinlikle yanlış anlaşılması 
n: Bunların uygulamasından değil, bu 
yükümlülükler getirilirken mukabilin
de aynı oranda hatta daha da fazla ola
rak Sanayicilerimize teşvik ve indirim
ler getirilmelidir. Yani istihdama ne ka
dar çok katkı yapıyorsa o kadar teşvik 
ve vergi, enerji vs. indirimleri getiril
melidir. Bu şekildeki tek taraflı yü
kümlülükler kayıtdışılığı teşvik etmek
tedir. 

İhracatta lokomotif sektör olarak 
bugüne kadar ilkemizin önünü açan 
Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün 
bugün içerisinde bulunduğu kriz ve çı 
kış yollarında akıl için yol birdir ilke
siyle biz de şu önerilere katılıyor ve 
destekliyoruz: 

Türkiye ye yurtdışından sokulan 
düşük kaliteli ve düşük fiyatlı tekstil 
ürünleri kontrol altına alınmalıdır, 

Bu ülkelere karşı anti damping uy
gulamasına gidilmelidir, 

Tekstil sektöründe uygulanan % 15 
KDV oranı, üretimin her aşamasında 
aşağıya çekilmelidir, 

Tekstil sektörüne kontrolsüz teşvik 
uygulaması yerine, sektörün temel 
enerji girdisi olan elektrik ucuz olarak 
verilmelidir. 

Haksız rekabete neden olan kayıtdı 
şı çalışan işyerleri kayıt altına alınmalı 
dır. 

Serbest bölgeler uygulamasında 
suistimaller, haksız rekabete yol aç
maktadır. Serbest bölgelere giren mal
ların aynı bölgeden çıkışı sağlanarak, 
bölgeler denetim altına alınmalıdır. 

Eximbank'm amacı yurtdışına ih
racat yapan dürüst sanayiciye ucuz, re
kabet edebilecek oranlarda kredi 
sağlamak iken, bu amaç tersine işleme
ye başlamıştır. Eximbank'm kredile
rinden tekstil sektörü de yararlandın 
İmalıdır. 

İşverenlerimizin bizzat yaşadığı bi
zim de hissettiğimiz Ttekstil ve kon
feksiyon sektörü ndeki krizin ana ne
denlerini de şu başlıklar altında sırala
mak mümkündür: 

Sektörün Gümrük Birliği sürecine 
hazırlıksız ve donanımsız girmesi. 
Tekstil sektörü rekabet edebilir düşün
cesinden hareketle, gümrük birliği sü
recinde Türkiye'nin önünde ne tür en
geller olduğu, hangi sıkıntılarla karşı 
laşacağı; her zaman olduğu gibi ani ve
rilen kararlarla doğru tahlil ve tahmin 
edilememiştir. Merkezi Yönetimin 
uluslararası rekabetin önündeki engel
leri kaldırmada gerekli önlemleri al
maması dış ticaretimizi kilitleyici bir 
durumdur. 

Devletin dış ticaret politikasının 
yetersizliği ve yanlışları. Sanayicilerin 
görüşleri doğrultusunda bugüne kadar 
doğru bir dış ticaret politikası geliştiri
lememiştir. Devletin kontrolsüz ve 
yanlış kredi ve teşvik politikaları sek
törün krize girmesinin ana nedenlerin
den birisidir. Toplam teşviklerin % 
25'i bu sektöre verilmiştir. Teşvik ve 
kredilerin ilk planda cazibesi sanayici
leri öz kaynaklarından koparmakta, 
bankalara bağımlı hale getirmekte ve 
sonuçta öz kaynaklarından kopmuş şe
kilde suni büyüme ye giren sektör kısa 
bir zaman sonra alarm verir duruma 
gelmektedir. Nihayet Temmuz-1998 
ayında (teşvik politikalarının yanlışlığı 
nı) ancak anlayan merkezi yönetim 
sektörel teşvikleri durdurmuştur. 

Uzakdoğu ve Rusya'da yaşanan 
mali kriz. Uluslararası pazarlarda reka
bet gücünü ancak fiyat kırarak gerçek
leştiren Türk tekstil sektörü, bu uygu
lamadan dolayı önemli ölçüde etkilen
mektedir. Önce Uzakdoğu'da daha 
sonra da Rusya da yaşanan mali kriz, 
aynı zamanda önemli tekstil üreticileri 
olan Tayland, Endonezya, Filipinler ve 
Malezya'yı da etkilemiş, dolayısiyle 
ekonomilerinin küçülmesine paralel 
olarak paralarının değer kaybetmesiyle 
uluslararası pazarlarda tekstil ürünleri
nin fiyatlarının düşmesi, bizim de bu
lunduğumuz dünya pazarlarında kıran 
kırana bir mücadele ortamına girilmiş
tir. 

Siyasi İstikrarsızlık. Kriz ortamının 
doğmasında önemli bir diğer sebep. Si
yasi istikrarsızlıktır. Şu an içerisinde 
bulunduğumuz şartlardan da izlediği
miz gibi siyasi istikrarın olmadığı ül
kemizde bu istikrarsızlığa paralel ola
rak, nasıl bir tekstil üretim, ihracat ve 
finans politikalarının oluşturulacağı 
konusunda geleceğe ilişkin tereddüt 
endişeleri kriz ortamını beslemektedir. 

Kayıtdışı İstihdam. Kayıtdışılığın 
en yoğun olduğu sektör tekstil sektörü
dür. Tekstil sektöründe ise resmi ra
kamlarda 490 bin çalışan görünmekte
dir. Halbuki sektörde fiilen 2,5 milyon 
çalışanın bulunduğu gerek resmi ma
kamlar, gerekse de işverenler tarafı 
ndan sürekli ifade edilmektedir. Yani 
Tekstil sektörünün % 80 i kayıtdışı ola
rak sosyal güvenceden yoksun, olduk
ça düşük ücretle çalışmaktadır. Bu du
rum sektör için rekabeti olumsuz yön
de etkilemektedir. 

İşletme Yönetimleri. Dünyada üre
tim teknolojisi yönetim teknolojisiyle 
birleşmiş iken yani profesyonel yöneti
ciler işletmelere yön verirken tekstil 
sektörüne plansız ve fizibilitesiz bir şe
kilde irili ufaklı bir yığın firmanın gir
mesi ve bu firmaların profesyonel yö
neticilerle yönetilmemesi sonucu üre
tim, pazar ve finans analizlerinin doğ
ru bir şekilde yapılamaması krizin ne
denlerinden birisidir. 

Bankalar ve krediler. Bankaların 
öncelikle 150 şirketi kapsayan bir kriz 
listesi yayınlamasıyla sektöre yayılan 
endişe kısa sürede paniğe yol açmış, 
banka kredileriyle yaşayan ve büyüyen 
birçok firma bankaların kıskacı içerisi
ne sokulmuştur. 

Kriz nedenlerini daha da uzatmak 
ve analiz etmek mümkündür. Bu ana 
nedenleri sıralamanın yeterli olacağı 
kanaatindeyim. 

Sanayicimizin feryatlarını merkezi 
yönetim maalesef duyamıyor. Sektö
rün durumunu okuyamıyor. Merkezi 
yönetimin tutumu bize gölge etme baş-
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Kayıtdışı İstihdam. 

Kayıtdışılığın en yoğuu 

olduğu sektör 

tekstil sektörüdür. 

Tekstil sektöründe ise 

resmi rakamlarda 

490 bin çalışan 

görünmektedir. 

Halbuki sektörde 

fiilen 2,5 milyon 

çalışanın bulunduğu 

gerek resmi makamlar, 

gerekse de işverenler 

tarafından sürekli 

ifade edilmektedir. 

Yani Tekstil sektörünün 

% 80 i kayıtdışı olarak 

sosyal güvenceden yoksun, 

oldukça düşük ücretle 

çalışmaktadır. 

Bu durum sektör 

için rekabeti olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

ka ihsan istemem özdeyişini hatırlan 
yor. Japon hükümeti dış pazarlarda 
rekabet edebilme zeminini hazırlamak 
için gölgeleri kaldırmaya çalışırken, 
ülkemizde yerli sanayicimize nasıl 
gölge edebilirim? mantığı geliştirili
yor.. 

Bir Sivil Toplum Örgütü olarak 
merkezi yönetimi uyarma görevimizi 
yineliyoruz: 

Tekstil-Konfeksiyon, Demir-Çelik, 
Lastik, Plastik, Cam, Deri, Otomobil 
vs. tüm üretim sektörleri krize girmiş 
durumdadır. Kriz Bu sektörlerin yan 
sanayilerini de etkilemektedir. 

Tekstil sektöründe şu anda çıkmaza 
giren toplu iş sözleşmeleri nin akıbeti 
merkezi yönetimin yukarıda sıralamış 
olduğumuz sorunlara göstereceği 
duyarlılık ve çözümü beklemektedir. 
40-50 milyon TL aylık alan yaklaşık 
yüz bin işçiyi kapsayan XVII. Dönem 
Toplu İş Sözleşme görüşmeleri şu anda 
hızla greve doğru gitmektedir. Bu 
durumdan çalışanların hiçbir 
sorumluluğu yoktur. 

1998 yılının başından bu yana 
tekstil sektöründe 400 bin çalışan 
işinden olmuştur. İşten atılan, işsiz 
kalan insanlar devasa işsizler 
ordusuyla birleştiğinde; fitili 
ateşlenmeyi bekleyen sosyal 
patlamaya hazır bir orduya dönüşebilir. 
İş bulma amacıyla toprağını terkedip 
metropollerdeki fabrikalarda geçimini 
sağlamaya çalışan insanların içler acısı 
halleriyle karşılaşmamız an 
meselesidir. Köydeki insan yaşamını 
sürdürebiliyor ama şehirdeki insanın 
bu şartlarda yaşamını sürdürebilmesi 
mümkün değildir. 

Bu hal karşısında hangi önlemler 
alınıyor? 

Bir tarafta; mafya, çete, kaset ve 
dosya savaşları sürüyor. Diğer tarafta; 
işsizlikten, açlıktan ölüm sınırına 
gelmiş insanlar can çekişiyor. Aç 
insanın neler yapabileceği tarih 
boyunca kestirilememiştir. Bugün de 
kestirilemez. Önlem alınmazsa bu 
işsizler ordusunu mafyanın çekim 
alanından kim kurtaracak? 

Bu ülke, bu işletmeler ve çalışan 
işçiler bizleriz. Yaşarsak hep birlikte 
yaşayacağız, batarsak da hep birlikte 
batacağız. 

Onun için biz OZIPLIK-IŞ SENDİ 
KASI olarak; İşverenlerimizin haklı 
talep ve önerilerine her zaman destek 
olduk ve olmaya devam ediyoruz. 

İşverenlerimizden talebimiz şudur: 
Birlikte hareket etmek ve sorunları 
birlikte göğüsleyebilmemizin ana 
şartı İşletmelerinde sendikamızın 
olmasıdır. Yani birlikte hareket 
etmemizi gerektiren şartların öncelikle 
oluşturulması gerekir. Biz, bu sıkıntılı 
ortamda işverenlerimizin haklı 
taleplerini gerek merkezi yönetime 
gerekse de kamuoyuna yansıtmakla 
sendikal tarihimizde önemli bir tavrı 
ortaya koyduk. İşverenlerimizden de 
çalışma barışına önemli bir katkı sağla
yacak olan sendikalaşma konusunda 
örgütlenmenin önünü açıcı önemli adı 
mlar bekliyoruz. 

Eğitimin tüm sosyal taraflarca 
önemi ortadadır. Değişen dünya 
şartlarında üzerimize doğru gelen bilgi 
çağı iş içinde eğitimin yani bilgi 
işçiliğinin önemini vurgulamaktadır. 
Bilgi işçiliği eğitimden geçmektedir. 
İşverenlerimizin dikkatini özellikle bu 
noktaya çekmek istiyorum. 

Üretimin kaynağı İnsandır. 
İnsanı önemsemeyen, merkeze 

almayan düzenleme ve sistemleri şu 
anda tarihin enkazları arasında 
seyrediyoruz. 

Biz ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI 
olarak diyoruz ki; 

İlkemizin darboğaza giren üretim 
yaşamına İşvereni ve işçisiyle hep 
birlikte sahip çıkalım. 

Bu ülke, bu insanlar ve bu üretim 
tesisleri hepimizindir. 

Duygusallıktan uzak olarak 
söylüyoruz: İşverenin işçisine, işçinin 
işletmesine birlikte sahip çıktığı 
Türkiye, handikaplarını aşacak bir 
Türkiye olacaktır. Bunun ilk adımı da 
sevgidir. Ülkemizi sevmek; üretimi ve 
istihdamı sevmekle eşdeğerlidir. 

Tüm Sivil Toplum Örgütlerini de 
üretimle barışık tavırlar geliştirmeye 
ve birlikteliğe çağırıyoruz. 

Biz bu süreçte üzerimize düşen 
herşeyi gerek birlikte gerekse bireysel 
olarak yapmaya devam edeceğiz. 
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YILLIK İZİN Ü 
ZAMANAŞIMI 

1. Bölüm 

I- GİRİŞ 

Çalışan bir kimsenin (konumuz itibariyle işçinin) 

daha verimli veya hiç değilse aynı tempoda çalışma

sını sürdürebilmesi, belli bir ölçüde dinlenmesini ge

rektirir. Dinlenme aynı zamanda insan vücudunun 

(ruh ve beden sağlığının) da doğal bir ihtiyacıdır. Ni

tekim özü itibariyle sosyal hak olarak kabul görmek

te' ve bizzat Anayasamızda dahi "çalışma şartları ve 

dinlenme hakkı" başlıklı 50 nci maddede "Dinlen

mek, çalışanların hakkıdır" (AY. 50/3) ve "Ücretli 

hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve 

şartları kanunla düzenlenir" (AY. 50/4) biçiminde ifa

de edilmiş bulunmaktadır. Bunlardan bizi ilgilendire

ni "yıllık ücretli izin" kurumu olup bu müessese Ana-

yasa'nin yukarida değinilen hükmündeki hükmünde

ki temelden başka 1475 sayılı İş Kanunu (İşK. 49 

vd.), Basın İş Kanunu (BasİşK. 21) ve Deniz İş Kanu

nunda (DenİşK. 40) ayrıca ve etraflıca düzenlenmiş 

yalnızca İş Kanunu çerçevesindeki yıllık ücretli izin 

kurumunun uygulamaya taşınması amacıyla bir de 

"yıllık Ücrettli izin Yönetmeliği" çıkarılmıştır.2 An-

1 Bkz. B. Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul 1978, 
102 de ücretli tatil hakkından sözedilmektedir. Bu durum çeşitli uluslara
rası (hatta uluslarüstü) belge ve sözleşmelerde de kendisini göstermekte
dir. örneğin "insan haklan Evrensel Bildirgesi" (md. 24), "Avrupa Sosyal 
Şartı" (md. 2/3 ve 7/7), "Roma Antlaşması" (md. 117 ve 118 deki temele 
dayanılarak çıkarılan mevzuat) ile Uluslararası çalışma örgütünün (UÇö) 
sırasıyla 52 sayılı (md. 2-9, 13), 132 sayılı (md. 3-13), 54 sayılı (md. 2 
vd.) 72 sayılı (md. 3 vd.), 91 sayılı (md. 2 vd.) 146 sayılı (md. 2 vd.), 101 
sayılı (md. 2 vd.) ve 110 sayılı sözleşmelerinde (md. 36-42) düzenlenmiş 
bulunmaktadır, ayrıca UÇö'nün 47, 93 ve 98 sayılı Tavsiye Kararları' nın 
varlığı da hatırlatılmalıdır. (Konu hakkında bkz. T.Çöğenli, Türk İş Huku
kunda yıllık Ücretli izin, İstanbul 1983, 20-42.). 

:RG. 25.07.1972, No. 14256. 
'Yıllık ücretli izin verme yükümünün işverenin işçiyi gözetme borcu

na dahil olduğu yönünde bkz. G. Wachter, Urlaub und Freizeit (in: Maus, 
Handbuch des Arbeitsrechts, Gruppe IVD. 108 Liefg.) (1 Rn. 2-5. 
Dersch/Neumann, Bundersurlaubsgesetz, 5.Aufl., München 1977, (1 
Rn...2 vd. P. Schvverdtner, Fürsorgetheorie und Entgelttheorie im Recht 
der Arbeitsbedingungen, 1970 özellikle 159, 168 ve 191 vd. Krş. Ulusan, 
işverenin isçiyi Gözetme Borcu, İstanbul 1990, 20 vd. 

cak ülkemizde halen (kendilerine İşK. BasİşK. ve De

nİşK. uygulanmayıp oldukça liberal esaslara dayalı 

hükümler taşıyan ve üstelik yıllık ücretli izin kurumu

na yer vermeyen) Borçlar Kanunu'na tabi biçimde ça

lışan işçilerin bulunduğu bir gerçektir. Durum bu 

olunca bu tür işçilerin yıllık ücretli izninin bulunup 

bulunmadığı sorunu, Anayasa'daki "sosyal devlet" 

(AY. 2) ve yukarıda değinilen "dinlenme ve ücretli 

yıllık izin hakkı" (AY. 50/3-4) ilkeleriyle işverenin 

"işçiyi gözetme borcu" (Fürsorgepflicht) bağlamında 

ele alınarak bir sonuca varılmalıdır. Zira yıllık ücretli 

iznin temelinde yukarıda değinilen anayasal ilkeler 

yanında işverenin işçiyi gözetme borcu da yatar.3 Bu 

yüzdendir ki aşağıda da değinileceği üzere işverenin 

yıllık ücretli izin yükümüne aykırı tutumu teknik-hu-

kuki anlamda, onun hizmet akdinden doğan bir borcu 

olan işçiyi gözetme borcuna aykırılık teşkil eder. ay

rıca yıllık ücretli izin kurumunun bizzat yasada açık

ça düzenlenmiş olması onun işverenin işçiyi gözetme 

borcundan soyutlandığı (ya da dışlandığı) anlamını4 

vermez. Bu nedenle işçiye hak ettiği yıllık iznin veril-

4 Alman hukukunda, önceleri uygulamada Federal Mahkeme kararla
rıyla işverenin işçiyi gözetme borcu temeline dayandırılan yıllık ücretli 
izin yükümünün artık yasada düzenlendiğinden sözedilmekte (A. Söllner, 
Grundriss des Arbeitsrechts, 10. Aufl. München 1990, G31. 269) ve kimi 
yazarlarca işverenin genel işçiyi gözetme yükümü dışında ayrıca bir yan 
borcu olarak ele alınmaktadır. Zira bu yazarlara göre, günümüzde bizzat 
Federal yıllık izin Yasası ile her işverene bu yüküm getirildiğinden, önce
den olduğu gibi bunu işverenin sadakat ve gözetme borcundan çıkarmaya 
artık ihtiyaç yoktur. (W. Zölner/K. Loritz, Arbeitsrecht, 4. Aufl. München 
1992, 616, 189 vd.) İsviçre'deyse işverenin işçinin kişiliğim koruması 
başlığıaltmda ele alınmakta ve işçiye yıllık izin verme yükümünün kıs
men kişiliğin, kısmense malvarlığının ve ekonomik ilerlemenin korunma
sına hizmet ettiği (ait olduğu) dile getirilmektedir. (M. Rehbinder (Hon-
sell/Vogt/Wiegand), Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obli-
gatıonenrecht I, Art, 1-529 OR. 2. Neubearb. Aufl. Basel/Frankfurt a. Ma
in 1996, Art. 328 N.12. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. 
Aufl. Bern 1997, 97 vd. U. Streiff/A. von Kaenel Arbeitsvertrag, Leitfa-
den zum Arbeitsvertragsrecht, 5. Aufl., Zürich 1992, Art. 328 N. 20. 
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ukuk Köşesi 

memesi (iznin işçinin din

lenmesini sağlama işlevi 

de dikkate alınırsa) hizmet 

akdinin iş koşullarında 

olumsuz başkalaşma 

(ağırlaşma) nedeniyle işçi 

tarafından derhal feshine 

götürebilir. (İşK. 16/II-e) 

Aksine tutum yıllık ücretli iznin işlevi-amacı yanında 

AY. 2, 50/3-4 ve yasa hükümleriyle (İşK. 49 sd., Ba-

sİşK. 21, DenİşK. 40) bağdaşmaz.5" 

Yıllık izin ücretsiz olarak verildiğinde işçinin din

lenmesi, çalışma gücünü toparlaması mümkün olma-

yacağindan, bu izin süresine ait ücretin işçi (çalışma

dığı halde) sanki çalışıyormuş gibi işçiye ödenmesi 

gerekir. Bu yönüyle yıllık ücretli iznin, iş hukukunda

ki "çalışma yoksa ücret de yok" (ohne Arbeit kein 

Lohn) ilkesinin bir istisnasını oluşturduğu kabul edi

lir.5 Bu yüzdendir ki hukukumuzda yıllık izin veril

mesi (İşK. 49 vd., BasİşK. 21, DenİşK. 40) ve izin 

süresine ait ücretin izne çikmadan evvel işçiye peşin 

veya avans olarak ödenmesi kuralı getirilmiş (İşK. 

54/1), iznin verilmemesi (DenişK 53/c. BasİşK. 29) 

veya izin ücretinin gereği gibi ödenmemesi cezai 

yaptırımla karşılanmıştır. (İşK. 99/B 2 ve 3, DenİşK. 

53/c, BasİşK. 29).6 yıllık izne hak kazanmak için as

gari bir süre çalışmanın varlığı zorunlu olup buna 

"bekleme süresi" (Wartezeit) adi verilir. Bu süre İş 

Kanunu (İşK. 49) ve Basın İş Kanunu'nda (BasİşK. 

21/1) en az "bir yil" iken, Deniz İş Kanunu'nda 6 ay 

olarak benimsenmiştir. (DenİşK. 40/1). Verilecek izin 

süresi de işçinin hizmet süresinin uzunluğuna göre 

orantılı bir biçimde artar şekilde saptanmıştır. Ancak 

yasaca öngörülen izin süresi (ve dolayisiyla izin süre

sine karşılık gelen ücreti) işçiye verilebilecek en az 

izni ve izin ücretini ifade ettiğinden, hizmet akdi ve

ya toplu iş sözleşmesi (TİS) ile bunun artırımı müm

kün ve geçerlidir. (İşK. 49/4)7 Bu arada belirtelim ki 

yıllık izni ne zaman kullanacağını belirleme yetkisi 

işçide olmayıp işverenin yönetim hakkına girdiğin

den8 işçinin kendiliğinden yıllık ücretli izne çıkması 

mümkün değildir.82 Ancak yıllık Ücrettli izin Yönet

meliğine göre (bizce izin için zorunluluk olmasa da) 

5 Bu ilke hakkında fazla bilgi için bkz. Söllner, "Ohne Arbeit kein 

Lohn"AcP 167 (1967) 131 vd. Türk hukukunda krş. Tunçomağ, İş Huku

kunun Esasları, İstanbul 1988, 116 vd. ile 180 vd. 

'• Krş. Yarg. 9. HD.nin 24.12.1997, E. 1997/18437, K. 22430 sy. ka

rarında hakettiği yıllık ücretli iznin verilmemesinin akdin işçi tarafından 

haklı nedenle feshine götürmeyeceği benimsenmektedir. Yıllık izin hakkı

nın işçi tarafından talep edilip edilmemesine göre, izin yılının bitiminde 

sona ereceği yönündeki anlayışın da (Tunçomağ, Esaslar, 180) buna bir 

ölçüde yatkın olduğu söylenebilir. 

'İzin ücreti peşin ödenmeden (yasaya aykırı da olsa) işçinin izne 

çıkarılıp çıkarılamayacağı ve sonuçları hakkında bkz. Akyiğit, İş ve 

Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından İşçinin Başka İşde çalışması, Ankara 

1995, 86 dn. 299. Akyiğit, İşçinin Yıllık İzinde Yan İş İmkanı, İHD. 

1992/3, 394-402 (400) Krş. Centel, İş Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1994, 

263. 

'Bu yönde bkz. Çöğenli, 121. 

* Aynı doğrultuda Çöğenli, 145. S. Taşkent, İşverenin Yönetim hakkı, 

İstanbul 1981, 131. Alman hukukunda yeni yargı kararları yıllık iznin 

kullanım zamanını belirlemenin işverenin yönetim hakkına girmediğini, 

burada işverenin kendi edim yükümünü belirlemesinin sözkonusu 

olduğunu kabul etmektedir. (Bu konuda bkz. G. Schaub, Arbeitsrechts-

Handbuch, 8. Aufl. München 1996, 6102, 877. ayrıca bkz. MünchArbR-

Leinemann, B87. Rn. 72 vd. 

Öyle ki bu konuda verilmiş Yargıtay kararlarında da bu husus 

açıkça dile getirilmektedir, örneğin Yargıtay'a göre işçi izin tarihini 

dilediği gibi belirleyerek istediği zaman izne ayrılamaz. Zira bu husustaki 

yetki işverene aittir. (9. HD. 25.02.1998, 312/2510; 27.02.1995, 

16833/5974; 27.05.1993, 8915/9235 tarih ve sayılı kararlar bu anlamda 

anılabilir.) Hatta o işyerinde verilen dilekçe üzerine işçilerin yıllık izne 

ayrılması biçiminde bir uygulamanın varlığı durumunda bile işçinin izin 

dilekçesi bırakarak ayrılması, yıllık iznin verildiği anlamında 

yorumlanmamaktadır. Gerçekten 9. HD. nin 04.04.1991, 14393/7202 sy. 

kararında aynen " ... O gün davacı işyerine gelmişse de izin istemiş fakat 

eski devamsızlıkları da dikkate alınarak izin verilmemiştir. Davacının izin 

dilekçesini bırakıp gitmesi de kendisine izin verileceği anlamına gelmez. 

Eskiden böyle bir uygulama olsa dahi bu husus davacıya bir hak 

sağlamaz. ..." (İHD. 1993/2, 257) Kanımca da sırf yıllık izin isteğini 

belirtir bir dilekçenin verilmesi, anılan başvuru üzerine ve başvuruda 

belirtilen tarihten itibaren işçiye yıllık izin verildiği anlamına gelmez. 

Fakat işverenin izin tarihini belirleme yetkisi sözleşmelerle belli ölçüde 

sınırlanabileceği gibi nihayette akdi bağlamda değerlendirilecek bu yönde 

bir işyeri uygulaması (iş koşulu) da bulunabilir. İşte bu gibi hallerde 

yapılan başvuru (dilekçe bırakma) yıllık iznin anılan tarihte başlaması 

sonucunu doğuracaktır. 9. HD.'nin yukarıdaki 04.04.1991 tarihli kararı da 

bu açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmelidir. (Bu yönde denebilir 

tarzda bkz. Caniklioğlu'nun İHD. 1993/2, 260 vd. daki açıklamaları). 
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işçinin yıllık izni kullanmak istediği zamanı en az bir 

ay önce işverene yazılı olarak bildirmesi gerekir. (Yi-

İY. 4) işveren veya bu konuda yetkili yıllık izin kuru

lu, işçinin talebiyle bağli değildir. (YiiY. 5/2) istekler 

imkanlar nisbetinde dikkate alınarak'' iznin kullandı

rılacağı somut tarih işverence belirlenir. (YiiY. 5) Bu

nunla birlikte yıllık iznin kullanılacağı tarihi somut 

olarak belirlemekte işverenin inisiyatifi de sınırsız 

değildir. Zira bizzat yasa koyucu yıllık iznin (içinde 

yıllık izne hak kazanılan yılın bitimini izleyen) gele

cek hizmet yılı içinde kullanılacağını belirtmektedir. 

(İşK. 50/4)9a Bunun yıllık izinden vazgeçilemeyeceği 

ilkesiyle (İşK. 49/son fıkra, DenİşK. 40/3 c.2, Ba-

sîşK. 2 l/son fıkra) birlikte değerlendirilmesi duru

munda yıllık izin vermesinin işverenin işçiyi gözetme 

borcuna girdiği vs. dikkate alınınca, yıllık ücretli izin 

kullanmanın işçi açısından bir hak, işveren içinse ye

rine getirilmesi zorunlu bir yüküm/borç olduğu sonu

cuna varılır. (Krş. Tunçomağ, Esaslar, 180) O halde 

işveren, işçiden herhangi bir talep gelmese de içinde 

izne hak kazanılan yılı izleyen yıl içinde olmak koşu

luyla yıllık iznin kullanılacağı somut tarihi belirle

mek ve işçiyi ücretini de vererek yıllık izne çıkarmak 

zorundadır.10 Yıllık ücretli iznin niteliği ve yıllık üc

retli izne ait hükümlerin bizi götüreceği sonuç budur. 

Gerçekten de yasadaki "... yıllık ücretli izin verilir." 

(İşK. 49/1), "yıllık ücretli izin hakkından vazgeçile

mez" (İşK. 49/son fıkra) yahut "... feragat edilemez" 

(BasİşK. 2l/son fıkra, DenİşK. 40/3 c.2) ve "işçi ... 

her hizmet yılına karşılık yıllık iznini gelecek hizmet 

yılı içinde kullanır" (İşK. 50/4) biçimindeki sert ifa

deler ile aksine davranışta bulunan işvereni cezalan

dıran hükümler (İşK. 99/B.2 ve 3; BasişK, 29; De

nİşK. 53/c) bizi böyle bir sonuca götürmektedir." An

cak tüm bunlara rağmen uygulamada kimi işverenle

rin kendiliğinden olmak bir yana işçinin yaptığı baş

vuruya rağmen işçileri yıllık ücretli izne çıkarmadığı 

görülmekte"", henüz hizmet akdi de varlığını sürdür

düğünden yıllık ücretli izin konusunda (belki de işini 

kaybetmesine vesile olabileceği düşüncesi ve korku

suyla) işçilerin de dava vs. yoluyla ısrar etmeleri pek 

mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte yasada 

açıkça öngörülmese de mevcut hükümlerin anlam ve 

amacı, yıllık iznin kullanılacağı tarihin tespiti ve iz

nin verilmesi konusunda dava hakkının varlığının ka

bul edilip edilemeyeceği hususunun tartışılmasına el-

verişidir.12 Ancak bunun işverenin yönetim hakkına 

müdahale niteliği taşıdığı gerekçesiyle reddi, uygula-

9 Bu yönde bir hüküm İsviçre Borçlar Kanununda da mevcuttur. 

Gerçekten yasaya göre; "İşveren Yıllık İznin (kullanım) Tarihini Mali 

Durumu/Bütçesi (=Haushalt) ve işyerinin çıkarlarıyla bağdaşabiliyorsa 

işçinin isteklerini de dikkate alarak belirler. (OR. Art. 329c/Abs. 2). Konu 

hakkında bkz. Streiff/von Kaenel, Art. 329c N. 7. Rehbinder, 

(Honsell/Vogt/ Wiegand) Art. 329c N. 1. Rehbinder, Arbeitsrecht, 99. 

Rehbinder, tereddüt halinde işverenin menfaatlerine öncelik verilmesi 

gerektiği kanısındadır, (yukarıda belirtilen eserlerde aynı yerler.) Alman 

hukukunda da diğer işçilerin izin istekleri veya işletmesel menfaatler 

karşısında sosyal açidan önceliğe sahip bulunduğunda işçinin izin 

istekleri de dikkate alınarak iznin zamanı tesbit edilir. (BurlG. B 7/1) 

(Fazla bilgi için bkz. Schaub, B 102, 878. Zöllner/Loritz, 190 vd.). 

Ayrıca aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde kıdemi fazla olanlara 

öncelik tanınacağı da yönetmelikte dile getirilmiş bulunmaktadır. (YiiY. 

5/3) 

'"Bu doğrultuda bkz. Çöğenli, 145. Durum böyle olmasına rağmen 

uygulamada Yargıtay'ın buna uygun bir tutum içinde olduğu söylenemez. 
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örneğin 9. HD.'nin 24.12.1997 tarihli kararında yıllık iznin hak edildiğini 

izleyen yıl içinde olmasa da hizmet akdi devam ettiği sürece 

kulllandırılmımn mümkün bulunduğu dile getirilmiştir. (Bkz. 9. HD. 

24.12.1997, 18437/22430) Kanımca yapılacak bir yasa değişikliğiyle 

işvereni buna zorlamak için işçiye bu konuda dava hakkının açıkça 

tanınması yerinde olur. 

11 Aslında bunun bir diğer sonucu, işverenin yasal (ve varsa 

sözleşmese!) esaslara uygun olarak tesbit edip kullandırmayı önerdiği 

yıllık iznin işçi tarafından reddedilemeyeceğidir. Zira yıllık ücretli izin 

işçi açısından yalnızca bir hak, bir imkan değil aynı zamanda (yasal 

gereklere uygun olduğunda) bir zorunluluktur da. Aksi halde izinden 

vazgeçilememe ilkesinin pek bir anlamı kalmaz. 

Uygulamada bu tür durumlarda karşılaşıldığı yönünde bkz. Ekono

mi, Yıllık İzin, 255 vd. 

Alman hukukunda bu yönde bkz. Dersch/Neumann, s 168 Türk hu

kukunda krş. Çöğenli, 145 vd. 
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Lukuk Köşesi 

ma için muhtemel bir yol

dur. Türk iş hukuku uygu-

^H| Jİflfk lamasında bilhassa son yıl

larda yasal süresinde yıllık 

ücretli izne çıkarılmayan 

işçilerin henüz hizmet akdi 

devam ederken geçmiş yıl

lara ait kulllandırılmayan 

yıllık izin ücretlerinin ödenmesi amacıyla dava açtık

ları ve Yargıtay'ın da konuya ilişkin çeşitli kararlar 

verdiği görülmektedir. Sözkonusu kararlarda çözüme 

kavuşturulan sorunlarinsa yıllık izin kurumunun yu

karıda değinilen yıllık izinden vazgeçilemeyeceği ve 

yıllık izin ücretinde zamanaşimi konularıyla doğru

dan bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. 

II .YILLIKİZİN ÜCRETİ ÖDENMESİ 

Hukukumuzda mevcut yasal düzenlemeler dikka

te alındığında yıllık izin ücretinin işçinin izin süresi 

tutarınca ve bir iş karşılığı olmadan ödenen "sosyal 

bir ücret'"3 olduğu anlaşılır. Ayrıca bizzat yasaca sap

tandığına göre, yıllık izin ücretinin hesabında fazla 

çalışma ücreti, prim, sosyal yardım dikkate alınmaya

cağından (İşK. 54/2, 46; YiiY. 20/2) bunun işçiye 

ödenen "çıplak ücret" yada "temel/net ücret'"3 

olduğunu söyleyebiliriz.14 Nihayette hizmet akdi 

devam ederken ödenen yıllık izin ücreti de bir ücret 

olduğundan ücrete ilişkin koruyucu kuralların 

(haczedilemezlik v.s) burada da uygulama alanı 

bulacağı düşünülür.15 Fakat hizmet akdi son 

bulduktan sonra kulllandırılmayan yıllık izin 

ücretinin teknik anlamda bir ücret mi yoksa tazminat 

mı olduğu tartişmaya açıktır ve nitekim öğretide bu 

yönde düşünceler mevcuttur. Buna ilerleyen 

sayfalarda değineceğiz. 

III.YILLIK İZİN ÜCRETİNİN ÖDENME 

ZAMANI 

Yıllık izin ücretinin ne zaman ödeneceği konusun

da İş Kanunu "işveren ... her işçiye yıllık izin döne

mine ilişkin ücretini, ilgili kişinin izne başlamasından 

önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek 

zorundadır" biçiminde bir hüküm taşıdığı (İşK. 54/1) 

gibi (... ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak bu iz

ne ait ücretini ödemeyen işveren veya işveren vekili

ne ...( bir miktar para cezası verileceğini de belirt

mektedir. (İşK. 99/B-3) yıllık Ücrettli izin Yönetme

liğinde de yıllık izin ücretinin izne başlamadan önce 

işçiye peşin olarak ödeneceği veya avans olarak veri

leceğinden söz edilmektedir. (YiiY. 20/3).16 Deniz İş 

" Asıl ücret de denilen temel/çıplak ücret hakkında bkz. Centel, İş 

Hukukunda Ücret, İstanbul (Tarihsiz) 115, E. İnce, Her Yönüyle Ücret, 

İstanbul 1990, 73. 

"Çöğenli, 157. ince, 212. Centel, İş Hukuku, 262. 

"İsviçre'deyse yıllık izin süresince işçinin tam/tüm ücretini alacağı, 

bundan sadece iş ifasıyla bağlantılı olan masrafların düşüleceği söylen

mektedir. (Bkz. Streiff/von Kaenel, Art. 329 d N. 2-3. Krş. Rehbinder, Ar-

beitsrecht, 100. Rehbinder (Honsel/Vogt/Wiegand ) . Art. 329 d . N . 1 .) 

mevcut yasa hükmünde de işverenin işçiye yıllık izin için ona denk gelen 

tüm ücreti ve izin sonucu kaybedilen (verilmeyen )aynı ücret için uygun 

bir tazminat ödeyeceği dile getirilmektedir. (OR. Art. 329 d /Abs . 1 ) 

"Deniz İş Kanunu'ndaysa izin ücretinin ödenme zamanıyla ilgili bir 

hüküm bulunmamakta, bu konuda genel olarak ücrete ilişkin hükmün 

(DenİşK. 29) uygulanması ise (önce iş sonra ücret ilkesi dikkate alındı

ğında) yıllık iznin niteliğiyle bağdaşır gözükmemektedir. Keza DenİşK. 

53/c hükmü de konuya ışık tutacak bir içerik taşımamaktadır. Ancak bu 

konuda İşK. nun DenİşK.na nazaran genel kanun niteliği taşıdığı ve De

nİşK daki boşlukların İşK daki hükümlerle doldurulabileceği benimsenir

se, İşK.54 deki hükmün burada da uygulanacağı söylenebilir. Kişisel dü

şüncemiz İşK.nun DenİşK. karşısında genel yasa niteliği taşımadığı yö

nündedir. Bununla birlikte yıllık izinde işçinin çalışmaya ihtiyaç duymak-

sizin (yada bir diğer deyişle gelir kaybına uğramadan) dinlenme imkanı

na kavuşturulması gerektiğinden, izin ücretinin daha sonra ödenmesi ha

linde bu beklenti boşa çıkacaktır. Bu yüzden DenİşK. çerçevesinde de yıl

lık izin ücretinin peşin veya avans olarak ödenmesi gerektiği söylenebilir, 

(bak ve krş. Çöğenli, 166) Basın İş Kanunu ise izin ücretinin izinle birlik

te verilmesi gerektiğini ifade eder gibidir. Zira "izni vermiş olup da izin 

müddetine ait ücreti ödemeyen" işveren hem izin ücretinin iki katını ga

zeteciye ödemek ve hem de para cezasıyla karşılaşır. (BasışK. 29) Kaldı 

ki normal iş karşılığı ücret dahi bu yasa çerçevesinde peşin ödenmektedir. 

(BasışK.14/1) Tüm bunlar yıllık iznin niteliğiyle birlikte değerlendirildi

ğinde BasışK. da da yıllık izin ücretinin yıllık izne çıkmadan evvel işçiye 

ödenmesi gerektiği sonucuna varılır. (Çöğenli, 167) 
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Kanununda konuyla ilgili bir hükmün bulunmayışı 

anılan yasa çerçevesinde de bu esasın benimsenmedi-

ği anlamına gelmeyeceği gibi Basın İş Kanunu'ndaki 

mevcut hükümlerin de yıllık izin ücretinin peşin 

ödenmesini anlattığı söylenebilir. Ancak dikkate de

ğer bir husus, İşK. 54/1 ve YiiY. 20/3 deki yıllık izin 

ücretini avans olarak ödemenin neyi anlattığının açık 

bulunmadığıdır. Bununla henüz hakedilipte daha son

raki bir tarihte kullanılacak yıllık izne ait ücretin şim

diden (kısmen/tamamen) ödenmesi kastedilmiş olabi

lir. Yıllık izin ücretinin ödenmesiyle ilgili olarak çe

şitli ülkelerin hukuk sistemlerine bakıldığında örne

ğin Alman hukukunda da bu esas yani izne başlama

dan önce yıllık izin ücretinin ödenmesi gerektiği ya

sada açıkça belirtilmekte, (BUrlG.(l 1/2) öğretideyse 

yıllık izin talebi ile yıllık izin ücretinin birbiriyle bü

tünlük arz ettiği ve bu yüzden iki ayrı talep olarak de-

ğerlendirilemeyeceği dile getirilmektedir.17 Ancak ge

rek yasada ve gerekse öğretide yıllık izin ücretinin 

avans olarak ödenmesinden sözedilmemektedir. İs

viçre hukukunda ise yıllık izin ücretinin ne zaman 

ödeneceğine dair özel bir hüküm getirilmemiş olup, 

öğretide tıpkı normal (iş karşılığı) bir ücret gibi mu-

accelliyet kazanacağından sözedilmektedir.18 İşçinin 

yıllık izin süresinde üçüncü bir kişi için ücretli bir iş 

görmesi ve böylece işverenin haklı çıkarlarını zedele

mesi durumunda işverenin, izin ücretini ödemekten 

kaçınabileceğim belirten hüküm ( OR. Art. 329 d/3) 

dikkate alındığında da bu düşüncenin teyid edildiği 

sonucuna varılabilir.19 

Bu arada yıllık izin ücretiyle ilgili önemli bir hu

sus, hizmet akdinin (işçi veya işverence) feshi halin

de, o ana dek hak kazanılıp da henüz kullanılmayan 

yıllık izin ücretinin (akdin sona erdiği tarihteki ücret 

baz alınarak işverence ödenmesi gerektiğidir. (İşK: 

56/1) Ancak bunu yalnızca akdin feshiyle sinirli tut

mayıp hizmet akdinin (ölüm, imkansizlik, süre bitimi 

vs. gibi) sona erdiği her durumda kabul etmenin uy

gun olacağı kanısındayız.20 Fakat aksi yönde, örneğin 

işçinin ölümü halinde değil son ücret üzerinden öde

me izin ücretini talep hakkının dahi mirasçılara geç

meyeceği yönünde bir eğilimin varlığı da belirtilme

lidir.21 Önemle belirtilsin ki yıllık iznin kullandırıldı

ğının ve izin ücretinin ödendiğinin isbat yükü işvere

ne düşmektedir. Bununla bağlantılı olarak işverene iş

çilerin yıllık izinlerinin gösterir bir kayıt tutma zorun

luluğu getirildiği de belirtilmelidir. (İşK. 58 ve YiiY. 

15) 

VI. YILLIK İZİN ÜCRETİNİNTABİ 

OLDUĞU ZAMANAŞIMI 

Buraya dek olan açıklamalarımız yıllık ücretli izin 

kurumuna ve ona egemen görünen kimi ilkelerle bir

likte yıllık izin ücretinin hukuki niteliği, hesaplanma

sı ve ödenmesiyle ilgiliydi. Asil inceleme konumuz 

olan "yıllık izin ücretinde zamanaşımı" ile bağlantılı 

olduğunu düşündüğümüz bu bilgilerden sonra sıra 

"yıllık izin ücretinin tabi olduğu zamanaşımı" husu

suna gelmiş bulunmaktadır. Yukarıda verilen genel 

Bkz. Zöllner/Loritz, 189. Dersch/Neumann, (1 Rn. 68. Krş. Leine-

mann, DB. 1989. Ihmels, JZ 1983, 

IKBkz. Streiff/von Kaenel, Art. 329 d N. 7. 

"Yıllık izin esnasında başka işde çalışmanın tabi olduğu koşullar ve 

sonuçları hakkında Türk/Alman/İsviçre hukuku ile karşılaştırılmalı bilgi 

için bkz. Akyiğit, İşçinin Başka İşde Çalışması, 60-98 ile yine Akyiğit, 

Yıllık İzinde yan iş imkanı, 394-402. 

Bkz. Akyiğit, Başka işde çalışma, 70 sd. Streiff/von Kaenel, Art. 
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329a N.2 ve Art. 329 d N. 15 Staehelin, Art. 329 d N.13. 

:l Wachter, 97 Rn. 86. Schaub, (102, 891. Kanz, 11-12 vd. Rehbinder, 

Bemer Kommentar, Kommenter zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. 

IVb Obligatıonenrecht (art. 319-330aOR.) Bern 1985. Art. 329 d.N. 1 

Rehbinder, Arbeitsrecht, 101 Rehbinder (Honsell/Vogt/Wiegand). Art. 

329 d. N.l Türk hukukunda aynı yönde bkz. Çöğenli, 163. Ekonomi, İş 

Hukuku, I, 3. Bası,, İstanbul 1987, 330, özellikle 354. 
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bilgilerde olduğu gibi biz, 

bu konuyu da Türk/Alman 

ve İsviçre Hukuku ile kar

şılaştırılmalı biçimde sun-

^ maya çalışacağız. Bunun 

^mMukuk Köşesi 'ç'n °nce Alman Hukuku-

'nda sorunla ilgili çözüm 

yansıtılacak, sonra İsviçre 

Hukuku'ndaki durum ağırlıklı biçimde sunulacak ve 

nihayette Türk İş Hukuku'ndaki görünüm öğreti ve 

Yargı uygulaması eşliğinde ayrıntılı şekilde ele alınıp 

çözüm önerisinde bulunulacaktır. 

1) ALMAN HUKUKUNDA 

Alman hukukunda yıllık ücretli izin, daha önce de 

değinildiği gibi (kası adıyla) Federal izin Yasası'nda 

düzenlenmiş (BUrlG. (( 1-16) olup bu yasada yıllık 

ücretli izinle ilgili çeşitli ilkelere yer verilmiştir. Bun

lardan birisi yıllık ücretli izinden vazgeçilememe 

(BUrlG. ( 13), diğeriyse iznin izleyen takvim yılında 

kullandırılacağı ve fakat işçinin kişiliğinde yahut iş

yerinde oluşan zorlayıcı (acil) nedenlerle bunun gele

cek yıla aktarılabileceğidir. (BUrlG. ( 7/3) (Konu 

hakkında bkz. Schaub, (102, 881 vd. Keza yıllık izin 

ücretinin iznin başlangıcından evvel ödenmesi gerek

tiği (BUrlG. ( 11/2) ve iş ilişkisinin sona ermesi nede

niyle yıllık iznin kısmen veya tamamen artık sağlana

maması halinde izin karşılığının ücret olarak ödene

ceği de (BUrlG. ( 7/4) böyledir. Ancak Federal izin 

Yasası yıllık iznin ve yıllık izin ücreti talebinin ne 

kadarlık bir süre içinde ileri sürülebileceği noktasın

da herhangi bir hüküm içermemektedir. Öğretide ise 

"yıllık izin talebi" ile "yıllık izin ücreti talebi" nin 

birlikte bir bütün (eine Einheit) oluşturduğu, birbirin

den ayrı düşünülemeyeceği ve ayrıca yıllık izinden 

vazgeçilememe ilkesinin yıllık izin ücretinden vazge-

çilememeyi de içerdiği benimsenmektedir." Yine öğ

retide "yıllık izin talebi" ve "yıllık izin ücreti talebi" 

nin birlikte bir bütün olarak Alman Medeni Kanunu-

'ndaki zamanaşımı ile ilgili genel kurallara tabi oldu

ğu ve BGB. ( 196 Ziff. 8 ve 9 da uyarınca "iki yıllık 

zamanaşımına"bağlı tutulacağı kabul edilmektedir. 

Fakat BGB ( 196 Ziff. 8 ve 9'da öngörülen bu iki yıl

lık zamanaşımı hükmünün yasa gereği doğrudan mı 

yoksa kıyasen mi uygulanacağı noktasında birlik 

yoktur.23 Ayrıca yıllık izin talebi ile yıllık izin ücreti 

talebinin tabi tutulduğu iki yıllık zamanaşımının izin 

yılının bitiminden başlayacağı dile getirildiği24 gibi 

içinde izin talebinin oluştuğu yılın bitiminden başla

yacağı da söylenmektedir.25 Bunların birbirinin aynı 

şeyleri mi yoksa farklı bir başlangıç anını (ve süreyi) 

mi anlattığı, Alman Hukuku'nun kendi problemi ol

duğundan daha fazla üzerinde durmayacağız. Ancak 

buraya dek sunulan bilgilerden anlaşılacağı üzere yıl

lık izin ve izin ücreti talebinin zamanaşımına uğrama-

~Bkz. F. Bleistein, Urlaubsrecht (in:HzA. Gruppe 4, yy. E. Stahlhac- BGB. (196 Ziff. 8,9 da yıllık izin talebinden söz edilmemektedir. Zira 

ke) 108. Dersch/Neumann, ( 13 Rn. 1 vd. G. Wachter. Urlaub und Freize- BGB. oluşturulurken (yıllık) izin talepleri henüz bilinmiyordu. Bu yüzden 

it (in: Maus, Handbuch des Arbeitsrechts, Gruppe IV. D. 108. Liefg.) (13 

Rn. 1 vd. Bleistein'a göre, izinden vazgeçme yasağı sadece kanunen sap

tanan asgari izin için değil, bunu aşar biçimde TİS ile öngörülen yıllık 

izin talepleri için de geçerlidir. Ancak hizmet akdiyle getirilen ek izin ta

lebinden işçinin vazgeçmesi mümkündür. (Bleistein, 108) 

!îÖrneğin Dersch/Neumann'da BGB (196 Ziff. 8,9'un uygulanacağı 

(yorumsuz) sunulurken (Dersch/Neumann, ( 13 Rn. 78) Bleistein anılan 

hükmün kıyasen uygulanacağı kanısındadır. Gerçekten Bleistein'a göre, 

BGB. (196 Ziff. 8,9 hükmü burada "kıyasen" uygulanmalıdır. (Bleistein, 

111) Ancak izin yılının (iznin kullanılacağı yılın) bitimiyle birlikte izin ta

lebinin ve iznin ödenmesi talebinin de sonbulacağı ve bu yüzdende zama

naşımının gündeme gelmeyeceği de ileri sürülmektedir. (Bkz. Schmelzer, 

106 

:"Bleistein, 111 

:5 Dersch/Neumann, ( 13 Rn. 78 
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sı için hizmet akdinin son bulmasına gerek olmadığı 

sonucu ortaya çikmaktadır. 

2) İSVİÇRE HUKUKUNDA 

İsviçre Hukukunda gerek 1911 tarihli Borçlar Ka

nunu ve gerekse ondan önceki Borçlar Kanunu hiz

met akdini düzenlemesine rağmen yıllık izin ve yıllık 

izin ücreti hakkında bir hüküm içermiyordu.26 Yıllık 

izin ve yıllık izin ücreti ilk kez 1 Şubat 1966 daki ye

ni İş Kanunu ile OR. Art. 341'e girmiş, daha sonra 

1972 de ve 1984 de yapılan değişikliklerle bugünkü 

halini almıştır.27 Bugün için İsviçre Borçlar Kanunu 

madde 329a-329e arasında yıllık ücretli izin kurumu 

düzenlenmiş, olup bu hükümlerde asgari yıllık izin 

süresi (OR. Art. 329a), izin süresinin belli nedenlerle 

azaltımı (OR. Art. 329b) iznin kullanımının kural ola

rak ilişkin olduğu hizmet yılının bitiminde garanti 

edildiği (OR. Art. 329c/l) ve iznin kullanım zamanı

nın mali durumu/bütçesi ve işyerinin çıkarlarıyla bağ

daştığı takdirde işçinin dilekleri de dikkate alınarak 

işverence belirleneceği belirtilmektedir. (OR. Art. 

329c/2)28 ayrıca iş ilişkisinin devamı süresince yıllık 

izinin parayla yahut diğer menfaatlerle satılması ya

saklanmıştır. (OR. Art. 329d/2) Ancak konumuz itiba

riyle yıllık izin ve yıllık izin ücreti talebinin herhangi 

bir süreye bağlı olup olmadığı konusunda yıllık izin

le ilgili hükümlerde bir açıklık bulunmamaktadır. Yal

nızca OR. Art. 341 de az sonra değineceğimiz (genel 

olarak iş ilişkisinden doğan alacaklarda zamanaşımı

na ilişkin) bir hüküm mevcuttur. Uygulama ve öğreti

26 Bkz. Streiff/von Kaenel, Art. 329 a. N. 1 
;,Streiff/von Kaenel, Art. 329 a. N. 1 

Tereddüt halinde işverenin menfaatlerinin önceliğe sahip olduğu 

yolunda bkz. Rehbinder, Arbeitsrecht. 99. Rehbinder (Honsell/Vogt/Wi-

egand), Art. 329c. N.l. Krş. Streiff/Von Kaenel, Art. 329 N. 7-8. 
:aBGE 101 II. 283 

'"BGE 107 II. 430 
" Bkz. Streiff/Von Kaenel,Art.329c N.4 
J: ObGer. ZH. , JAR 1987, 329. 

de ise bunların (yani yıllık izin talebi ile yıllık izin üc

retinin) "hak düşümü" (Verwirkung) yahut "zamana

şımı" (Verjaehrung) süresine tabi olup olmadığı ve 

uygulanma koşullan tartışılmaktadır, örneğin İsviçre 

Federal Mahkemesi bir kararında yıllık iznin, içinde 

gerçekleştiği (oluştuğu) yılda veya izleyen yılda uy

gulanmaması durumunda yıllık izin hakkının düşece

ğini benimsemiştir.29 Ancak sonucu itibariyle yıllık 

ücretli izin hakkının 2 yıl içinde düşeceğine götüren 

bu karar öğretide eleştirilmiş ve fakat Federal Mahke

me bu eleştirilere girmeden verdiği daha sonraki bir 

kararıyla bu kararıni teyit etmiştir.30 Buna karşın alt 

mahkemelerin (örneğin Zürich İş Mahkemesi'nin) 

sözkonusu talepleri sürekli 5 yıllık zamanaşımına ta

bi tuttuğu ve fakat kusurlu yahut dürüstlük kuralına 

aykırı biçimde geç talep edilen diğer talepleri ise red

dettiği söylenmektedir. Böylece sorunun hak düşümü 

ile değil dürüstlük kuralıyla (ZBG. Art.2) çözüme 

bağlandığı dile getirilmektedir." Zürich üst mahke

mesi (Zürich Kanton Mahkemesi diye anılır) ise buna 

kısmen katilmiştir.32 Öğretideyse Federal Mahke-

me'nin sergilediği bu tutum baskın bir şekilde redde

dilmekte33 ancak azınlıkta kaldığı görülen bir grup ya

zar tarafından olumlu bulunmaktadır.34 Rehbinder ise 

işverenin yıllık izni belirleme hakkini kullanmaması 

halinde, bu kullanılmadığı sürece yıllık izin talebinin 

kural olarak düşmeyeceğini, bunun çoğu kez 5 yıllık 

zamanaşımı ile son bulacağım (düşeceğini) fakat iş

veren yıllık iznin durumunu (kullanım zamanını) be

lirlemediğinde zamanaşımının ne zaman başlayacağı

nın bir muamma olduğunu da dile getirmektedir.35 

"J. Briihwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertag, Bern 1978, 

Art. 329c N.2 Briihwiler, Kritische Betrachtung der neueren Rechtsprec-

hung auf dem Gebiet des Arbeitsrechts, SJZ 1983, 281. Streiff/von Kaenel, 

Art. 329 N.4. 
,4 Bkz. A. Staehelin, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivil-

gesetzbuch, Bd. V, Das Obligatıonenrecht, Teil 2c, Einzelarbeitsvertrag. Li-

efg. 1, (Art. 319-330a OR)Zürich 1984, Art. 329c N.7. 
"Bkz. Rehbinder, Arbeitsrecht, 99-100, Rehbinder, (Honsell/Vogt/Wi-

egand) Art. 329c N.2 Keza bkz. II. R. Trüeb, JAR 1989, 184. 
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Gerçekten İsviçre Borçlar 

Kanunu getirdiği bir hü

kümde (işçi iş ilişkisinin 

devamı ve sona ermesin

den sonraki bir ay süresin-

M Mukuk Köşesi ce kanunun vazgeçilemez 

(aksi karalaştırılamaz) hü

kümlerinden veya TİS nin vazgeçilemez hükümlerin

den doğan alacaklardan vazgeçemez( biçiminde bir 

ifadeye sahip olduğu (OR. Art.341/1) gibi zamanaşı

mı ile ilgili genel hükümlerin iş ilişkisinden doğan 

alacaklara da uygulanacağını belirtmektedir. (OR. 

Art.341/2). İsviçre Borçlar Kanunu'ndaki zamanaşı-

mıyla ilgili genel hükümlere bakıldığındaysa önce 

Federal Medeni Hukukta aksine bir hüküm yoksa tüm 

alacakların 10 yılda zamanaşımına uğrayacağının be

lirtildiği (OR.Art. 127), ancak bir başka hükümde iş

çilerin iş ilişkisinden doğan alacaklarının 5 yıllık za

manaşımına tabi tutulduğu (OR. Art. 128/3),36 zama

naşımının alacağın muaccel olmasıyla birlikte başla

yacağı (OR. Art. 130/1), bazı hallerde ise zamanaşı

mının başlamayacağı, başlamışsa da duracağının ön

görüldüğü (OR.Art.134) anlaşılmaktadır. Hakkında 

zamanaşımının başlamayacağı yahut başlamışsa da 

duracağı belirtilen alacaklardan birisinin "işverenle 

ev birlikteliği içinde yaşayan işçilerin işverene karşı 

olan alacakları" olduğu görülmektedir. (OR. Art. 

134/4)37 Gerçekten de mevcut hükme göre, (işverenle 

birlikte (işverenin evinde) yaşayan işçilerin işverene 

karşı olan alacakları hakkında iş ilişkisinin devamı 

süresince ... zamanaşımı işlemez (başlamaz) ve başla

mışsa durur(. (OR. Art. 134/4) işte bu hüküm yukarı

da değinilen OR. Art. 341/2 hükmüyle birlikte ele 

alındığında, işçinin yıllık ücretli izin talebinin beş yıl

lık zamanaşımına tabi olduğu ve işverenin evinde (ai

leden biri gibi) yaşayan işçiler38 dışında hizmet akdi 

devam ederken de zamanaşımının işleyeceği sonucu

na varılabilmektedir.39 Fakat bu yapılırken de eğer iş

veren yıllık iznin kullanım zamanını belirleme hakki

ni kullanmamışsa yıllık izin talebinin muaccel olma

yacağı ve böylece onun hakkında zamanaşımının iş

lemeyeceği dile getirilmekte, ancak bunun anlamsız 

(saçma, abes) bir sonuç olduğundan da söz edilmek

tedir.40 so,». 

$ 

"İsviçre Borçlar Kanunu'nda 1971 de yapılan değişiklik öncesi 

OR. Art. 128/3 hükmünün iş ilişkisinden doğan tüm işçi alacaklarını 

kapsadığı ve fakat 1971 değişikliği sonucu "işçinin yalnızca iş ifası 

karşılığı olarak aldığı ücret talebi'Vıi kapsar hale getirildiği yönünde 

bkz. Stephen V. Berti (Honsell/Vogt/Wiegand), Art. 128 N. 13 

57 OR. Art. 134/4 hükmünün (Türk Borçlar Kanununa da alınan ) 

eski metninde "işverenle ev birlikteliği içinde yaşayan işçi" deyimi bu

lunmuyordu. Onun yerine maddede " hizmet ilişkisinin devamı süre

since hizmetçinin işverene karşı olan alacakları" hakkında zamanaşı

mının başlamayacağı ve başlamışsa da duracağı öngörülmüştü. (aOR. 

Art. 134/4) 1911 tarihli yasayla getirilen bu hükümden önceki durum 

ise OR. Art. 153/4 de yer alıyordu. 

" İşverenle ev ortaklığı (birlikteliği) (Hausgemeinschaft) içinde ya

şayan işçi deyimindense, işverenle müşterek bir ev idaresi/bütçesi için
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de yaşayan ve ZGB. Art. 331,332' ye göre işverenin ev otoritesine tabi 

bulunan işçi anlaşılmaktadır. (Bkz. Rehbinder, BernK, Art, 341 N. 32) 

OR. Art. 134/4 hükmünün temeündeyse işverenle aynı çatı altında ya

şayan birisinin alacaklarını talep edememe gerçeğinin yattığı belirtil

mektedir. (Bkz. Streiff/vonKaenel, Art. 341 N.8) 

"Rehbinder, Bemer Kommentar, Kommentar zum Schweizerisc-

hen Privatreht. Das Obligatıonenrecht, 2. Abt.,2. Teilbd. Der Arbeits-

vertrag, Art. 319- 362 OR., 2. Abschnitt, Komm. zu den Art. 331-355 

OR., Bern 1992, Art. 341 N. 30. 

*'Bkz. Rehbinder, Arbeitsrecht, 99-100 ve 147. Rehbinder (Hon

sell/Vogt/Wiegand), Art. 341 N. 2 işverenle birlikte yaşayan işçi açı-

sındansa zamanaşımı hizmet akdinin sona ermesi yahut işçinin işvere

nin ev birlikteliğinden ayrılmasıyla başlamaktadır. (Rehbinder, BernK. 

Art. 341 N. 32). 
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D rf'ilişlciler 
1 Ekim 1998; 

t 

ETUCO'NUN 
DİL ÖĞRENİM SEMİNERİ 

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)'un, 
Avrupa Sendikalar Koleji (ETUCO) birimi tarafından 
düzenlenen "Dil Öğrenimi" konulu semineri, 1-4 Ekim 
1998 tarihlerinde Avusturya'nın Mödling kentinde ya
pıldı. 

Seminerde Konfederasyonumuzu Basın Danışmanı 
Aydın Ünal temsil etti. Türkiye'den yalnızca Hak-İş'in 
katıldığı seminere, Avusturya, Finlandiya, Fransa, Al
manya, Macaristan, İtalya, Malta, Norveç, Slovakya, 
İsveç ve İngiltere'den çeşitli sendikaların eğitim uz
manları ve dil öğretmenleri katıldılar. 

ETUCO'nun da Dil Danışmanı Susanne Lonscher-

Racke tarafından temsil edildiği seminer, Avusturya 
Sendikalar Konfederasyonu (ÖGB)'nin Viyana yakın
larındaki Mödling kentindeki Karl-Weigl-Bildungsha-
us isimli tesislerinde gerçekleştirildi. 

Seminerin amaçları şu şekilde sıralanmıştı: 
- ETUCO ve bağlı örgütler tarafından önerilen sen

dikacılara yabancı dil kurslarında kullanılan metodla-
rın ve deneyimlerin paylaşılması; 

- Yabancı dil öğretiminde kullanılan araçların ve 
malzemelerin tartışılması; 

- Yabancı dil öğreniminde kullanılan malzemelerin 
pratiklerinin gösterilmesi; 

- Avrupa sendikacıları için elektronik Uzaktan ve 
Açık öğretim metodları üzerine çalışma; 

- Yabancı dil öğreniminde internetin kullanılması; 

- Leonardo da Vinci programının dil öğretimine uy
gulanması. 

1 Ekim 1998 tarihinde tesislre ulaşan katılımcılar, 
öğleden sonra çalışmalara başladılar ve özet olarak, ça
lıştıkları sendikalardaki dil öğretim tecrübelerini pay
laştılar. 

Dünya çapında kabul edilmiş ve kendisini ispatla
mış dil öğretim metodlarının geliştirilmsini de amaçla
yan seminerde, çeşitli ülkelerin temsilcileri, sendika
larda yabancı dil öğretimi için geliştirdikleri materyal
leri de katılımcılara gösterme imkanı buldu. 

Dil öğretiminde yeni bir metod olan İnternetle dil 
öğrenimi ve öğretimi metodu katılımcılar tarafından 
bütün boyutlunyla tartışıldı. 

26 Ekim 1998; 
T 

ULUSLARARASI NETLEX 
KONFERANSI YAPILDI 

Her yıl düzenlenen Uluslararası NETLEX konferanslarının 
1998 yıllık toplantısı 26-27 Ekim tarihlerinde Brüksel'de yapıldı. 
Toplantıya Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız katıldı. 

Toplantıda sırasıyla aşağıdaki konular görüşüldü. 
- NETLEX Yıllık Faaliyet Raporu (1997-98). 
- Avrupa Birliğinde Temel Sosyal Haklar. 
- Şirketlerin veya işlerin transferi durumunda işçilerin haklarını 

korumak için üye devletlerin ilgili yasalarının benzeştirilmesi. 
- Milletlerarası Sendikal Haklar (Avrupa Parlamentosu, İstih

dam ve Sosyal İşler Komitesi'nin Raporunun değerlendirilmesi). 
- ETUC'un Avrupa Parlamentosu raporu üzerine görüşleri. 

29 Ekim 1998 i 
Y 

italya'da 'Akdeniz Toplumu' 
Konferansı Yapıldı 

29 Ekim - 1 Kasım 1998 tarih
leri arasında İtalya'nın Palermo 
şehrinde yapılan ve İtalya'nın Si
vil Topluk Örgütleri Derneği (AR-
Cİ) tarafından organize edilen 
"Akdeniz Toplumu" konulu ulus
lararası toplantıya Hak-İş adına 
Araştırma Uzmanı Şahin Serim 
katıldı. 

Toplantıya birçok ülkeden çok 
sayıda sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri katıldı. 

Söz konusu toplantıda; 
- Barış, demokrasi ve gelişme 

temelinde Akdeniz toplumunun 
oluşturulması, 

- Akdeniz vatandaşlığı, 
- Beraber yaşama kültürü, 
- Avrupa - Akdeniz diyaloğu 

ve işbirliği kültürü konuları tartı
şıldı. 

Beraber yaşama kültürü konu
lu panele Şahin Serim, panelist 
olarak katıldı . Her zamankinden 
daha fazla işbiliğinin gereğine işa
ret eden Serim, sorunların her ge
çen gün artmakta olduğuna dikkat 
çekti. Serim şunları söyledi; "Ge
leceğimiz için, çocuklarımız için, 
özgürlük için, insan haklan için, 

sürdürülebilir kalkınma için çalış
ma hakları için, Akdeniz Bölge
sinde barışı sağlamak için, her tür
lü savaşa karşı çıkmak için, adil 
gelir dağılımı için, sorunlarımızı 
tartışmak için, demokrasi için, 
eğitim için işbirliğine ihtiyacımız 
vardır. 

Çünkü küreselleşen dünyada 
sermaye birleşti. Fakat çalışanlar 
hala birleşemedi. Küreselleşme 
nedeni ile gelecekte ekonomik ve 
sosyal krizler yaşayabiliriz. 

Diyalog ve işbirliği ile sorun
larımızı çözebiliriz. Akdeniz Top
lumuna ulaşmak için sivil toplum 
örgütleri daha güçlü olmalıdır. 
Sendikaların da bu yönde sorum
lulukları vardır. 

Önümüzde şöyle bir görev 
vardır; Çalışma hakları geliştiril
melidir. Ekonomik ve sosyal ge
lişme birlikte ele alınmalıdır. Güç
lü sendikalar ve kurumlar gelişmiş 
haklar ve özgürlükler barış içinde 
bir toplum oluşturulması için 
önemlidir." 

iMCOtnRO 
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1998 ETUC 
İSTİHDAM FORUMU YAPILDI 

reteri Maria Helena Andre başkanlı
ğında bir oturum yapıldı. Burada 
ETUC aşağıdaki önerileri sundu: 

- Ömür boyu öğrenme imkanın
dan istifade eden insanların sayısı
nın artması için, bunu en iyi uygula
yan 3 ülke örnek alınarak yeni bir 
hedef belirlenmelidir. 

- Ayrıca işsizlerin en az % 20'si
nin eğitim veya benzer imkanlardan 
yararlanması için önlem alınmalıdır. 

- Halen çalışmakta olan işgücü
nün eğitim alma oranını yükseltil
mesi için bir hedef belirtilmeli ve şu 
andaki düzey olan % 3.4'den % 5'e 
yükseltilmelidir. 

- Avrupa'nın istihdam oranı 5 yıl 
içinde % 65'e yükseltilmeli, işsizlik 
oranı % 7'ye düşürülmelidir. 

Genel olarak, değişen ekonomik 
şartların ve Avrupa Para Birliğine 
geçilmesinin istihdam ve ücretler 
üzerindeki mikro ve makro etkileri
nin ne olacağı üzerine yoğunlaşan 
toplantı, 1999'daki istihdam duru
munun ne olacağının değerlendiril
mesiyle sona erdi. 

THE I""'™"5 

OF TH£ fTUC 

ETUC'un düzenlediği "İstihdam 
ve Avrupa Para Birliği: 1999 İçin 
Hangi Önlemler" konulu 1998 İstih
dam Forumu, 16-17 Kasım tarihle
rinde Viyana, Avusturya'da yapıldı. 
Toplantıya Türkiye'den Genel Baş
kan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi 
ve Genel Başkan Danışmanı Osman 
Yıldız katıldı. 

Konferansın ana amacı 
1999 İstihdam yöntemlerini 
değişen ekonomik ve istih-
tam durumuyla ve Avrupa 
Para Birliğinin getireceği de
ğişiklikler ışığında değerlen
dirmekti. 

pa Çalışma Piyasası üzerine durula
rak, 1999 için İstihdam Yöntemleri 
tartışıldı. 

Konuşmacıların genelde istih
dam ve sosyal işlerden sorumlu Av
rupa Komisyonu temsilcileri ve ilgi
li Avrupa Parlamentosu üyelerinden 
oluştuğu konferansta ayrıca, "Ulusal 
Sendika Tecrübeleri ve Önerileri" 
konusunda ETUC Konfederal Sek

Konferansın ilk gününde 
ETUC Başkanı Fritz Verzet-
nitsch'in başkanlığındaki 
oturumda ekonomik ve istih
dam perspektifleri analiz edi
lerek, küresel kriz ve 
1999'da Avrupa Ekonomisi
nin nasıl olacağı konusunda 
konuşmacılar görüşlerini be
lirttiler. Daha sonra Avrupa 
Para Birliği ve değişen Avru
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18 Kasım 1998: 

(umhurbaskanı'ıım 
f 

Davetlisi 
Olarak 

Salim Uslu 
Viyana'ya 

Gitti. 

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim 
Uslu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in davetli
si olarak Sayın Cumhurbaşkanına eşlik eden Türk 
heyetiyle beraber 18 Kasım tarihinde Avusturya'nın 
başkenti Viyana'ya gitti. 

Bilindiği gibi Avrupa Birliği'nin 6 ayda bir deği
şen dönem başkanlığını Temmuz Ayından bu yana 
Avusturya yürütmektedir. Bu çerçevede Avusturya 
Devlet Başkanı'nın resmi davetlisi olarak Viyana'ya 
giden Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e konfe
derasyonumuz Genel Başkanı Salim Uslu da eşlik 
etti. Geziye ayrıca işadamları, işçi ve işveren temsil
cileriyle kalabalık bir gazeteci grubu katıldı. 

İki ülke arasındaki işbirliğinin ve Avrupa Birliği-
Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi konularında iki 
ülke arasında temaslarda bulundu. 

Genel Başkan Salim Uslu, hem toplantılara katıl
dı ve hem de heyetle birlikte Avusturya'nın önemli 
şehri olan Salzburg kentine hep birlikte ziyarette bu
lunuldu. 

22 Kasım 1998 i 

ÖZ GIDA -İS HEYETİ 
ECF-IUF'İN 
SEMİNERİNE KATILDI 

ECF-IUF ve AFETT'in ortaklaşa düzenledikleri 

22-26 Kasım 1998 tarihleri arasında Runö, Akersber-

ga, İsveç'te gerçekleşen "Avrupa Çalışma Konseyle

ri" konulu eğitim beminerine, Öz Gıda-İş Sendikası 

adına Dış İlişkiler Uzmanı Numan Özcan ve Toplu İş 

Sözleşmesi Uzmanı İbrahim Halil Dere katıldılar. Se

minere Belçika, Danimarka, Almanya, Fransa, İspan

ya, Hollanda, İsveç, İtalya, ECF-IUF gibi önemli ül

ke ve kuruluşlarından 30'a yakın kişi katıldı. Ülke

mizden seminere katılan tek sendika, Öz Gıda-İş Sen

dikası idi. 

Seminerin amaçları arasında, işçi temsil sistemle

ri hakkındaki karşılıklı anlayışı geliştirmek, bir çalış

ma konseyinin işleyiş ve koordinas

yon sürecini netleştirmek, mümkün 

olan en iyi sendika temsilini sağlamak için uzmanlar, 

koordinatörler ve temsilciler arasındaki iletişimi ge

liştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişini sağla

mak, sendika temsilcilerini ve koordinatörlerini bu 

konuda eğitmek ve tecrübelerini artırmak gibi konu

lar vardı. 

Dört gün süren seminerin büyük bölümü, konu an

latımı yerine tartışmalar ve oyun şeklindeki grup ça

lışmalarına ayrıldı. Geçmişte gerçekleşmiş olaylar

dan yola çıkarak, bir takım senaryolar üretilmiş ve 

temsili konseyler oluşturularak bu olaylara nasıl tep

ki verecekleri / vermeleri gerektiği üzerinde duruldu. 
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6 Ekim 1998 i 8 Ekim 1998 i 6 Ekim 1998 : 
1 
HAK-İŞ'TEN 
"TÜRKİYE EL ELE" 
KAMPANYASINA DESTEK 

İstanbul Çapa ve Cerrahpaşa Tıp 
Fakültelerinde okuyan başörtülü mağdur 
öğrenciler Genel Başkanımız Salim 
Uslu'yu genel merkezimizde ziyaret ettiler. 

Ziyarette öğrenciler 11 Ekim 1998 
tarihinde yurt genelinde başlatacakları 
"Türkiye El Ele" kampanyası için Genel 
Başkanımız Salim Uslu'dan destek 
isteyerek, anlamsız başörtüsü yasağı 
nedeniyle mağdur olduklarını vurguladılar. 

Öğrencilerden Reyhan Gök, burada 
yaptığı konuşmada, türban yasağına ilişkin 
olarak yayınlanan genelgenin bu yıl da 
yürürlükte olduğunu hatırlatarak, genelge 
nedeniyle binlerce öğrencinin 
üniversitelere alınmadığını öne sürdü. 
Böyle bir anlayışı kınamak için bir 
kampanya başlatacaklarını anlatan Reyhan 
Gök, Hak-İş'ten destek istedi. 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu da 
kampanyayı çok anlamlı bulduğunu ve 
destekleyeceğini bildirerek, 
üniversitelerdeki başörtüsü yasağının 
mantığı ve haklı yönünün bulunmadığını 
savundu. Genel Başkanı Uslu, dünyada 
hiçbir ülkenin saçla başla uğraşarak gelişe
meyeceğini söyleyerek, üniversitelerin ve 
rektörlerin kılık-kıyafetlerle uğraşacakları
na ülkenin ekonomik sorunlarıyla 
ilgilenmelerinin daha akılcı olduğunu ifade 
etti. 

"Sağduyulu Davranın" 
HAK-İŞ Genel Başkanı Salim USLU, 

Suriye sorununun TBMM'de görüşülmesi 
ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekti
ğini bildirdi. 

Türkiye'nin dışarda büyük krizlerle 
karşı karşıya getirildiğini belirten HAK-İŞ 
Genel Başkanı Salim USLU, buna rağmen 
Türkiye'nin bu zor dönemeçte bile sağdu
yulu olması gerektiğini söyleyerek krize 
soğukkanlı yaklaşılmasını istedi. 

Suriye ile ilişkilerin tırmanan bir krize 
dönüşmesi üzerine yazılı bir açıklama ya
pan Salim Uslu, Türkiye'nin etrafını ateş
ten bir çemberin sardığının öteden beri bi
lindiğini belirterek, son günlerde sözkonu-
su çemberin ataşlenerek Türkiye'nin bir 
girdabın içine çekilmek istendiğini ifade 
etti. Başkan Uslu, açıklamasında şunları 
kaydetti;"Krizin tırmandırılması, her iki 
komşu halkını gözyaşlarına boğacak ve si
lah tekellerini sevindirecek gelişmelere yol 
açabilir. Bu nedenle olaya soğukkanlı ve 
sağduyulu yaklaşılarak krizi tırmandıracak 
açıklamalardan kaçınılmalıdır. 

Uslu , açıklamasının devamında şu gö
rüşlere yer verdi; "Halihazırda Türkiye'yi 
yakından ilgilendiren geniş coğrafya için
de Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, 
Yunanistan, Kıbrıs, Yunan-Suriye-Ermeni 
üçgeni, Körfez problemi, İran-Afgan ger
ginliği, Azeri-Ermeni sorunu ve derin Kaf
kas problemi yanında bir de Suriye sorunu
nun bu şekilde tırmandırılmasına izin ve
rilmemelidir. Bölgenin istikrar unsuru ola
rak Türkiye'den, bölge halklarının önemli 
beklentilerinin olduğu herkesçe bilinmek
tedir. Dolayısıyle Türkiye'nin kendisine 
biçilen negatif rolün ötesinde, bölgenin ih
tiyacı doğrultusunda kendisine yüklenen 
sorumluluğu yerine getirerek, öncü rolünü 
oynayacağına inanıyoruz. 

"Asgari Ücret en az 120 
milyon TL. olmalıdır" 

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Baş

kanı Salim USLU, 8 Ekim 1998'de yapılan 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu'nun top

lantısıyla ilgili yaptığı açıklamada asgari 

ücretin en az 120 milyon lira olması gerek

tiğini söyledi. 

Türkiye'de yaşayan 4 kişilik bir ailenin 

yalnızca zorunlu mutfak harcamaları 73 

Milyon TL'ye ulaşmıştığma dikkat çeken 

Genel Başkanı Salim Uslu, 

"Asgari ücret bugün itibariyle önce net 

73 milyon TL'ye çekilerek taban oluşturul

malıdır" dedi. 

Uslu, 55. Koalisyon Hükümetinin, 

Ekonomik ve Sosyal Konsey'de 3 yıllık 
ekonomik program hedeflerini açıklarken, 

ücretlerin bundan böyle geçmiş enflasyona 

göre değil, beklenen enflasyona göre ayar

lanacağını ifade etti. 
Salim Uslu, açıklamasında ayrıca şu 

görüşlere yer verdi; "Bugün % 140 faizle iç 

borçlanma yapabilen 55. Koalisyon Hükü

metinin enflasyon beklentilerini revize 

edeceği muhakkaktır." 
İyimser bir yaklaşımla önümüzdeki bir 

yılda enflasyonun en az % 65 olarak ger

çekleşeceği hesaba katılırsa, asgari ücret 

önümüzdeki yıl en az 120 milyon TL ola

rak yürürlüğe girmelidir. 
Ayrıca, vergi yükümlülüğünde banka

lara 2 kez, borsacılara şimdilik 1 kez taviz 

veren hükümetin ücretlilerin vergi oranları

nı da yeniden revize etmesi ve Asgari Üc

reti vergi dışı bırakması, vergide adalet, 

anayasada eşitlik ilkesi gereğidir." 
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Yazıcıoğlu'ndan Gözaltına Kınama 
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğ-

lu, Hak-İş Genel Merkezine gelerek, Ge
nel Başkan Salim Uslu ve Yönetim Kuru
lu Üyeleriyle son ekonomik, siyasi ve sos
yal gelişmeler konusunda görüştüler. Zi
yarette BBP Genel Başkan Yardımcıları 
Hasan Çağlayan, Nevzat Yanmaz, Ökkeş 
Şendiller de hazır bulundular. 

Ziyarette konuşan BBP Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu, çete, mafya tartışma
larının yoğun bir şekilde gündemde oldu
ğu bir dönemde ülkenin huzuru ve sükune
ti için sivil toplum kuruluşlarına büyük 
görev düştüğünü söyledi. 

Hükümetin gururla gerçekleştirdikle
rini söylediği özelleştirmenin peşkeşlere 
ve rantlara sahne olduğunun altını çizen 
Yazıcıoğlu, ülkede yoksulluğun, yolsuzlu
ğun hat safhaya ulaştığını belirtti. 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Ah
met Taşgetiren ve bazı başörtülü öğrenci
lerin gözaltına alınması hakkında da konu
şan Yazıcıoğlu, gözaltılar! kınadığını be
lirtti. 

Yazıcıoğlu'ndan sonra konuşan Hak-
İş Genel Başkanı Salim Uslu, yaptığı ko
nuşmada, siyasilerin dünü ve bugünü tar
tışma yerine yarınlar için çalışmaları ge
rektiğini söyledi. 

Türkiye'yi yöneten hükümetlerin veri
mi artırıcı politikalarla değil bir takım çev
relere rant aktarıcı politikalar uyguladığını 
anlatan Uslu, hükümetin iç borcunun 14 
katrilyona ulaştığını belirtti. Uslu, "Türki
ye sonuçları değil sebepleri tartışmalıdır" 
diyen Uslu, teşhislerin ve tedavilerin doğ
ru olması gerektiğini vurguladı. Zaman ve 
imkan israfının yoğun olarak yaşandığı ül
kemizde demokrasi sorunu olduğunun al
tını çizen Uslu, "Bürokrasinin hantallığı 
giderilmelidir' dedi. 

Konuşmasında yargının siyasallaştığı-
na değinen Uslu, Cumhuriyet tarihi bo
yunca adalet kavramının bu hükümet dö
neminde olduğu kadar zedelenmediğini 
söyledi. Özelleşme yaparak kaynak trans
ferlerinin sağlandığını belirten Uslu, 
"Mevcut yönetim Cumhuriyetimizin 75. 

yılında Türkiye sorunlara kalıcı ve sağlam 
projeler üretmeye çalışmalıdır. Cumhuri
yet popülizmi yaparak günü kurtarma 
kabilinde icraatlar yapılmamalıdır" diyen 
Uslu, cumhuriyet'le kazanımlarımızın el
lerimizden alınmaya çalışldığını belirtti. 
Uslu, "Cumhuriyet nutuklarla ve sen
fonilerle değil, ülke insanını memnun et
mekle kutlanır" şeklinde konuştu. 

Parlamentonun saygınlığını kazanabil
mesi ve Cumhuriyetimizin 75. yılında ih
tilal anayasası olan ve demokratik kanun
lar taşıyamayan Anayasa'nın 82. mad
desinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. 

27 Ekim 1998 i 

"Savaşın Faturasını Siviller Ödüyor" T 

Konfederasyonumuz Genel Başkanı Salim USLU ve Kosova 
Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Hayrullah Gorani, 
Hak-İş Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı yaparak, Koso-
va'daki son durum ve sendikal işbirliği üzerine değerlendirmeler
de bulundular. 

Savaşın içinde sendikal hak ve mücadelesi yürüten Kosova 
Bağımsız sendikalaR Konfederasyonu Başkanı Hayrullah Gora
ni, toplantıda yaptığı konuşmasında Sırp zulmünün sosyal boyut
larının tüm dünyaya yansıdığını belirterek, demokrasi ve sivilleş
menin temsilcileri olan dünya ülkelerin
den sendikaların kendilerine yeterli des
tek vermediklerini kaydetti. 

Gorani, savaşın çıkmasıyla birlikte 
toplumun her kesiminde etnik bir temiz
lik başladığını ve ilkokuldan üniversite
ye birçok okulun kapatıldığını kaydetti. 
Gorani sözlerine şöyle devam etti. "Bu 
barbarlığı gerçekleştirenler bizi kendi 
yerlerimizden kovmak istediler. Konfe
derasyon olarak biz Sırp rejimine, aske
re polise karşı doğrudan doğruya müca
dele ediyoruz. Kosova'da savaş başladı
ğından beri 400 bin kişinin evi yıkıldı. 
Bin 609 kişi öldü, bin 500 kişi de hapse
dildi. Bu savaş'ta binalar olmak üzere 
tüm yerler yıkıldı. Hala ormanlarda 300 
bin insan yaşıyor" diye konuştu. 

Başta işçiler olmak üzere Kosova halkının içinde bulunduğu 
çıkmazı ICFTU, ETUC, ILO gibi kuruluşlara anlattıklarnu ifade 
eden Gorani, bu kuruluşların ülkelerinin içinde bulunduğu drama 
sessiz kaldığını belirtti. 

Gorani, Türkiye'den en çok desteği Hak-İş Konfederasyo
numdan aldıklanı dile getirdi. Hayrullah Gorani, savaş yüzünden 
sendikaların asli görevini yapamadıklarının altını çizerek, "Savaş 
yüzünden insan haklan diye birşey kalmadı. Biz Kosova'da insan 
haklarının gözetilmesi ve savaşın bir an önce bitmesi için müca
dele veriyoruz. Dünyadaki tüm sendikaların bu konuda desteğini 
bekliyoruz" diye konuştu. 

Gorani'den sonra açıklama yapan Hak-İş Genel Başkanı Sa
lim Uslu ise konuşmasında, sivil toplum örgütlerinin inisiyasif 

geliştirme duyarlılıklarının sağlıklı bir 
barış için gerekli olduğuna değinerek, 
Savaş karşıtlığı tavnnı ve ilkesini her 
fırsatta ifade etmektedir" dedi. 

Uslu, "Hak-İş bu yıl başta Irak soru
nu olmak üzere genelde Ortadoğu, Bal
kanlar ve Kafkaslar özellikle de Kıbrıs 
ve Kosova'daki savaşa karşı duyarlılı
ğın bir kez daha ortaya koymak istemiş
tir. Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar 
patlamaya hazır bir barut fıçısı haline 
getirilmiştir. , 

Türkiye'nin hinderlandı içine giren 
bölgelerin adeta kan gölüne çevrilmeye 
çalışıldığını belirten Uslu, "1 Eylül 
1939'daki Hitler faşizmini aratmayan 
yaklaşımlarla dünyayı bölen yeni for

müller üretilmektedir.Bir yandan tarihin sona erdiği ve artık dün
yada savaşların ve kutuplaşmaların yaşanmayacağına dair teoriler 
üretilmekte, diğer yandan ise kanlı soğuk ve sıcak savaşlar yaşan
maktadır" diye konuştu. 
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K^fe^iydan 

28 Ekim 1998: 3 Kasını 1998: 3 Kasım 1998 : 

Hak-İş 
Yönetim Kurulu: 

"Bayram 
Kardeşlik 

Getirmeli" 
Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Ku

rulu, Cumhuriyetimizin 75. Yıldönümü 
vesilesiyle bir mesaj yayınlayarak, Cum
huriyetimizin Kuruluşunun 75. Yıldönü
münü kutlamaktan büyük gurur duydukla
rını belirtti ve Cumhuriyet Bayramının ül
kemize barış, kardeşlik, birlik ve bütünlük 
getirmesini diledi. 

USLU: 

Hak-İş Yönetim Kurulu mesajında; 75 
yılın bir ülke için çok uzun bir süre olma
dığını, ancak 75 yılda dünyanın yaşadığı 
süreç dikkate alındığında oldukça uzun 
sayılabilecek bir dönemi geride bıraktığı
mız ifade edilerek Türkiye'nin coğrafi ko
numu gözönünde bulundurulduğunda, ta
rihi kültürel, etnik, yeraltı ve yerüstü zen
ginlikleri, fiziki ve entellektüei insan gücü 
dikkate alındığında bulunduğumuz nokta
nın olmamız gereken nokta olmadığı da 
belirtildi. 

Mesajda Türkiye'nin sorunlarla üçün
cü bin yıla girmesinin ise ülkemiz adına 
bir ayıp olacağını belirtti. Hak-İş 
Yönetim Kurulu, mesajında şu görüşlere 
yer verildi; 

"Cumhuriyetin 75. yılını coşkuyla bir
lik, bütünlük kardeşlik, havasında, ortak 
paydalarla birleşerek, daha güçlü, daha 
özgür bir Türkiye sevdasıyla kutlamak is
tiyoruz. Cumhuriyetin 75. yılındaki sorun
larımızı, sonraki yıldönümlerinde görmek 
istemediğimiz için sağduyu ve soğukkan
lılığın ülkeye hakim olmasını diliyoruz. 

"Susurlukta 
su dövdüler" 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, 
Susurluk olayını 20 günde çözme 
iddasında bulunan 55. Hükümetin hiç bir 
ciddi adım atmadığını, yalnızca havanda 
su döğdüğünü, kamuoyunu tatmin edecek 
hiçbir girişimde bulunmadığını, hatta 
kamuoyunun zihnindeki soru işaretlerini 
daha da artırdığını söyledi. Uslu, "Aradan 
iki yıl geçmesine rağmen, 1996'da 
Susurluk'ta meydana gelen bir trafik 
kazası sonrasında ortaya çıkan kirli 
ilişkilerin aydınlatılmamış olmasının 
devleti zaafa uğrattığını ifade etti. 

Genel Başkan Uslu, "Bugün gündem 
saptırma operasyonlarına rağmen, 
kamuoyunun Susurluk'un tam anlamıyla 
aydınlatılmasını ısrarla ve sabırla 
beklediğini dile getirerek, konuyla ilgili 
olarak hazırlanan raporların yeterli 
olmadığını ve halkın sorunun 
çözümlenmesine kilitlendiğini ifade etti. 
Genel başkan Salim Uslu, sözlerine şöyle 
devam etti: "Ne yazıktır ki Susurluk'u 
gündemin arka sıralarına atan gelişmeler, 
Susurluk'u aratmayacak kadar girift ve 
karanlık yeni mafya-siyasetçi ilişkileri 
iddialarıdır. İki yıl boyunca kamuouyu 
yeni skandallarla çalkalanmış ve mafyanın 
devletin en üst kademelerine kadar sızdığı 
gerçeği gözler önüne serilmiştir". 

Uslu, şunları kaydetti: "Siyaseti 
kirlerinden arındırmadan, devlet, siyaset 
ve emniyet üzerindeki gölge ve 
kamburları kaldırmadan güçlü Türkiye 
iddiasından bahsedilemez. Kamuoyu 
temiz topluma, temiz siyasete ve istikrarlı 
devlete kavuşmayı arzulamaktadır.Bu ise 
havada kalan vaadlerde bulunarak, günü 
kurtarmaya çalışarak değil, elini taşın 
altına sokarak gerçekleştirilebilir". 

HAK VE 
SORUMLULUKLAR 

BİLDİRGESİ 
TARTIŞILDI 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 
bünyesinde oluşturulan "Basın Senatosu 
ve Meslek İlkeleri İzleme Komitesi" 
tarafından hazırlanan "Türkiye 
Gazetecileri Hak ve Sorumluluklar 
Bildirgesi" taslağı tartışmak üzere 3 
Kasım'da düzenlenen geniş toplantıya 
katıldı. 

Toplantıya TGC Başkanı Nail Güreli, 
ayrıca DİSK Genel Başkanı Rıdvan 
Budak, TGS Sekreteri Ziya Sanay, DİSK 
Genel Sekreteri Süleyman Çelebi, RTÜK 
eski başkanlarından Ali Baransel, Türk-İş 
1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükucak, 
bazı sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ve gazeteciler katıldı. 

Prof. Dr. Koksal Bayraktar, Prof. Dr. 
Metin Sözen, Prof. Dr. Erdener Yurtcan ve 
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. 
Orhan Arıoğul da taslakla ilgili önerilerini 
açıkladı. 

Toplantıda konuşan TGC Başkanı Nail 
Güreli, basının işlevlerini "doğru dürüst" 
yerine getirmesi gerektiğini belirtirken, 
"Böylece medyanın düzenlenmesi diğer 
kurumların da düzelmesine öncülük 
edecektir" dedi. 

Basın Senatosu Raportörü tarafından 
bildirge metninin okunmasının ardından 
katılımcılar metinle ilgili görüşlerini 
aktardılar. "Hak ve Sorumluluklar 
Bildirgesi' adı verilen bildirgede, 
gazetecinin tanımı, gazetecinin hak ve 
sorumlulukları ile gazeetcinin doğru 
davranış biçimleri gibi bölümler yer aldı. 
Toplantıda ortaya atılan görüşlerin 
ışığında TGC Yönetim Kurulu metne son 
şeklini verdi. 
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11 Kasım 1998; 
1 

ENGİN; 

"Dünyada esen kasırgaya 
karşı işçi ve işveren birlikte 

tavır geliştirmeliyiz!" 
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf ENGİN; Tüm 

Sanayi dallan da içinde olmak üzere tekstil sanayiinin içerisine 
düştüğü krize ilişkin bir açıklama yaptı. Engin açıklamasında 
"Dünyanın, uzun süredir bir küresel kriz atmosferinde 
bulunduğunu ifade ederek, bu küresel krizin, ulusal sınır 
tanımamakta olduğunu ve ulusal ölçekli ekonomilerde giderilmesi oldukça zor yaralar 
açtığını belirtti. 

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf ENGİN, açıklamasında şunları söyledi; 
"Nitekim, 'uzakdoğu kaplanları' olarak bilinen Güney Kore, Tayland, Endonezya, 
Filipinler ve Malezya'nın dışa açık politikalar ve dış destekli kredilerle oluşturduğu 
hızlı kalkınma modelleri' kısa sürede yapay bir büyüme göstermesine rağmen 

birdenbire çökmesi, yabancı kaynaklara bağımlı kalkınma ve büyüme modellerinin uzun 
sürekli olamayacağını göstermiş ve öz kaynaklara bağlı kalkınma ve büyüme 
modellerinin önemini ve gerektiııi bir kez daha gündeme getirmiştir. 

Türkiye'de aynı yerkürede oldukça önemli bir 'esinti koridoru'nda bulunmaktadır. 
Ve bu esintiden birdenbire hastalık kapacak derecede etkilenmiştir. 

Merkezi yönetimi uyaran Genel Başkan Engin, Tekstil-Konfeksiyon, Demir-Çelik, 
Lastik, Plastik, Cam, Deri, Otomobil vs. tüm üretim sektörlerinin krize girdiğini 
vurgulayarak krizin bu sektörlerin yan sanayilerini de etkilediğini açıkladı. 

Engin, 1998 yılının başından bu yana tekstil sektöründe 400 bin çalışan işinden 
olmuştur. İşten atılan, işsiz kalan insanların devasa işsizlik ordusuyla birleştiğinde; fitili 
ateşlenmeyi bekleyen sosyal patlamaya hazır bir orduya dönüşübileceğini belirtti. 

Engin ayrıca, tekstil sektörünün yoğun olduğu bölgelerde yapılacak mitingler de 
dahil olmak üzere her türlü etkin yatırım yoluna başvuracaklarını bildirerek merkezi 
yönetimi; Tekstil işvereni ve işçisinin sesini 'doğru' duymaya, masaya oturmaya, 
önerilerimize cevap vermeye çağırıyoruz" dedi. 

11 Kasım 1998: 
Y USLU: 

"Millet Erdemli Davranışlar Bekliyor" 
HAK-ÎŞ Konfederasyonu Genel Baş

kanı Salim USLU, Türkiye'de bir süredir 
devam eden ve ekonomik sosyal icraat ih
tiyaçlarını gölgede bırakan kaset savaşları 
ve, işadamı Korkmaz YİĞİT'in açıklama
larıyla farklı ve dehşet verici bir boyut ka
zanan Siyaset-Mafya ilişkileri konusunda 
bir açıklama yaparak, kamuoyunun tatmin 
edici cevaplar beklediğini belirtti. 

Uslu. Türkiye'nin temiz toplum, temiz 
siyasete ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, 
"Türkiye'nin hakimleri ve savcıları Türki
ye'yi yıkayacak güce ve cesarete sahiptir. 
Kamuoyu, siyasetten ve devlet kademele
rinden bu işe hangi ölçüde olursa olsun bu
laşanlardan onurlu ve erdemli davranışlar 
beklemektedir." dedi. 

Bu arada, kendisini kamuoyuna Sivil 
İnisiyatif olarak lanse eden ve 55. Hükü
metin kurulmasında etkin rol oynayan 5'li 
Oluşumun 10 Kasım 1998 tarihindeki top

lantısıyla, Hükümetle ilgili iddiaların aynı 
güne denk gelmesinin, işçi kuruluşlarının 
hangi amaçlarla kullanıldıklarını görmele
ri ve akıllarını başlarına devşirmeleri için 
bir fırsat olduğunu kaydeden Genel Baş
kan Uslu, 11 Kasım 1998 tarihindeki top
lantıda, daha önce olduğu gibi Hükümete 
kayıtsız şartsız destek verenler, akşam ye
meğinde kasetle sarsılmışlar ve geri adım 
atmak zorunda kalmışlardır. Böylece taraf 
olanların hangi amaçlara hizmet ettikleri 
açık bir biçimde anlaşılmıştır. Bir kez daha 
hatırlatmakta fayda görüyoruz ki, sivil top
lum örgütlerinin görevi hükümet kurmak 
ya da hükümet yıkmak olmamalıdır. 

Temiz Toplum ve temiz siyaset kar
şısında direnen bireyler ve kurumlar, geliş
menin, yeniliğin, demokrasinin istikrarın 
ve Üçüncü Bin Yıl'da Güçlü bir Tür
kiye'nin önündeki en büyük engellerdir." 
dedi. 

14 Kasım 1998: 
f ' 

USLU'DAN KKTC'YE 
MESAJ 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurulu
şunun 15. Yıldönümü Etkinliklerine katıl
mak üzere 14 kasım 1998 tarihinde Kıb
rıs'a gitti. 

Hak-İş'e bağlı ve KKTC'de faaliyet 
gösteren KKTC Kamu Çalışanları Sendi
kası (Kamu-Sen)'in davetlisi olarak Kıb
rıs'a giden Uslu, 15 kasım 1998 tarihinde 
de Cumhurbaşkanı rauf Denktaş'ın tebrik 
kabulüne ve verilen resepsiyona katıldı. 

Genel Başkanımız Salim Uslu, 
KKTC'nın Kuruluşunun 15. Yıldönümü 
dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, bölge
de barışa ve barışçı bir çözüm arayışına 
katkılarından dolayı Rauf Denktaş'ı kutla
dı. 

Genel Başkanımız Uslu, "Dünya baş-
döndürücü bir hızla değişim ve ilerlemeyi 
yaşamaktadır. Bazı bölgelerde halen kanlı 
savaşlar, sıkıntılar ve iç çatışmalar olması
na rağmen, barışın hakim olduğu bölgeler
de gelişme ve refah seviyesi hızla artmak
ta ve bu bölgeler kendilerini Üçüncü Bin 
Yıl'a hazırlamaktadır" dedi. 

Uslu, KKTC'nin de içinde bulunduğu 
bölgenin değişimi yakalamakta tek yolu 
barış ve kalkınmaya kilitlenmekte olduğu
nu belirtti. 

Uslu, mesajında KKTC'nin kurulduğu 
günden beri, başta Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş olmak üzere tüm bireyleriyle böl
gede barışın sağlanması için çaba sarfetti-
ğini, fedakarlıkta bulunduğunu ve birçok 
badireye göğüs gerdiğini ifade ederek, "Bu 
sabrın ve dayanışmanın Kıbrıs halkını 
mutlu bir sona ulaştıracağına inandığını 
söyledi. 
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Konfe derasyondan 
ıberler 

17 Kasım 1998; 

HAK-İŞ'TEN İTALYAN 
SENDİKALARINA 

MEKTUP 
Hak-İş Genel Başkanı Salim Us

lu, Türkiye kamuoyu ve işçi hareke
tine sadece acı ve gözyaşı değil, ay
nı zamanda ağır ekonomik bedeller 
ödeten terör örgütü konusundaki du
yarlılığını ifade etmek amacıyla, 
İtalya'da faaliyet gösteren 4 işçi sen
dikası konfederasyonuna birer mek
tup gönderdi. Genel Başkanımız Sa
lim Uslu, CGIL (İtalya Genel İş 
Konfederasyonu), CISL (İtalya İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu) ve 
UIL (İtalya İş Birliği)'ne gönderdiği 
mektupta; gösterilecek yaklaşımlar 
ve politikalar aynı zamanda Türki
ye'nin yeni barışçıl politikalar geliş
tirmesine, doğu ve güneydoğu'da 
yeni sosyal ve ekonomik önlemler 
alınmasına da katkı sağlayacak iş
levler görmelidir. Tarih boyunca 
kimden ve hangi misyon adına olur
sa olsun, her türlü şiddete karşı çı
kan işçiler olarak bugün de aynı or
tak duyarlılığı göstereceğimize ina
nıyorum" dedi. 

Genel Başkan Salim Uslu, İtal
yan sendikalarına gönderdiği mektu
bunda ayrıca şunlan kaydetti; "Terö
rün Türkiye coğrafyasının her bir 
köşesinde, Türkiye insanlarının her 
birinin yüreğinde açtığı derin acıları, 
kaybedilen yaşamları, yitirilen 
umutları ve bizim gerçeğimizi yine 
bizimle paylaşmalısınız. Karşılıklı 
gerçekleştirilecek ziyaretlerin hem 
gerçeklerin yerinde görülmesine ve 
hem de kamuoylarımızın doğru bil
gilendirilmesine katkı sağlayacağına 
inanıyorum". 

16 Kasım 1998: 
¥ •• 

'TÜRKİYE'Yİ 
SEVEN SENDİKA' 

Öz Gıda-İş Sendikası'nın yaz 
dönemi eğitim seminerine katılan iş
çilere, sendikalarını nasıl gördükleri 
konusunda yöneltilen açık uçlu soru
ya gelen cevaplar arasında birisi da 
çok ön plana çıktı; "Türkiye'yi se
ven sendika". 

Anket, Öz Gıda-İş Sendikası'nın 
21-26 Haziran ve 26 Temmuz - 1 
Ağustos tarihlerinde düzelenen eği
tim seminerlerinde yapıldı ve 146 iş
çi katıldı. Altmış dokuz farklı ceva
bın geldiği ankette işçiler sendikala
rıyla ilgili olarak daha çok şu tanım

lamaları yaptılar; 'Dürüst, kararlı ve 

ilkeli sendika', 'İşçiyle bütünleşen 

sendika', 'Sözleşmelerde işçiyi 

adam yerine koyan sendika', 'Kabu

ğuna sığmayan sendika', 'Üyelerini 

eğiten sendika'. Soruya verilen bazı 

diğer ilginç cevaplar da şu şekilde; 

'Siyasi partilere uzak sendika', 'Ül

ke sorunlarına duyarlı sendika', ve 

'Öze, sözü bir sendika'. 

Öz Gıda-İş Sendikası'nın söz-

konusu anketi ve sonuçları basında 

da yankı buldu. 
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TANRI VERDI: 23 Kasım 1998 i 

• w 

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI" 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başka

nı Hüseyin Tanrı verdi, sendikaya üye 
604 belediye çalışanının Diyarbakır 
Sur Belediyesi'nden 1.500.000.0000 
TL. tutarında birikmiş maaş, sosyal 
yardım ve ikramiye alacakları olması 
ve buna rağmen Belediye Başkanlığı
nın yeni imzalanan TİS ile elde edilen 
hakları da vermemesinden dolayı gre
ve giden Sur Belediyesi çalışanlarının 
içinde bulunduğu durumu siyasilere 
duyurmak amacıyla birer mektup gön
derdi. 

Tanrıverdi, başta Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel ve Başbakan Me
sut Yılmaz olmak üzere siyasi partile
rin genel başkanlarına, Diyarbakır 
milletvekillerine gönderdiği mektu
bunda Sur Belediyesi çalışanları için 
destek ve yardım talebinde bulunarak 
özetle şunları belirtti: 

"Belediye Başkanlığı ile yapılan 
görüşmelerde SUR Belediyesi'nin İl
ler Bankası paylarına haciz konuldu
ğu, mahalli hiçbir gelirin olmadığı, 
Büyükşehir Belediyesi ve Merkezi 
yönetimden de hiç bir yardımın gel-

USLU: 

rW ^ i 
mediği, bu nedenle çok büyük sorun
larla karşı karşıya olduklarını beyan 
etmişlerdir. 

Üyelerimizin büyük bir bölümü
nün çocukları okullara gidememekte-
dirler. Gidenler ise okul ihtiyaçlarını 
alamamaktadırlar. Bir insan ve bir aile 
için gerekli olan temel ihtiyaçlarını ve 
zorunlu giderlerini hemen hemen hiç
birini karşılayamamaktadırlar. Bu du
rumda bile 604 üyemiz Sur Belediye

si sınırları içinde gündüzleri sayıları 
500 bini bulan insana hizmet vermek-
teten geri durmamışlardır. 

Sendika olarak üyelerimizin içine 
düştüğü bu bınalımlı ortamdan kur
tulabilmeleri için herkesten ve her 
kurumdan destek ve yardım talep et
mekteyiz. Sur Belediye işçilerinin bu 
dramına sessiz kalmayacağızı ümit 
ediyoruz". 

24 Kasını 1998: 
t 

"Öğretmenin Kurtuluşu Toplu İş Sözleşmesinde" 
Konfederasyonumuz Genel Baş

kanı Salim Uslu, 24 Kasım Öğretmen
ler Günü dolayısıyla yazılı bir açıkla
ma yaparak, geçim sıkıntısı, örgütlen
me problemi, eğitim sisteminin içinde 
bulunduğu sıkıntılar gibi birçok so
runla içiçe olan öğretmenlerimizden 
ideal eğitim vazifesi bekleyemeyece-
ğimizi söyledi. 

Açıklamasında tüm öğretmenlerin 
Öğretmenler Gününü kutlayan Genel 
Başkanımız Uslu, "Türkiye'de, eğiti
mimizin ve onun temel öğesi öğret
menlerimizin karşı karşıya kaldığı so
runlara ilişkin hiçbir ciddi adım atıl-

mamaktadır. İhmalkarlığın bedeli ise, 
gelecek nesillerin ve dolayısıyla gele
ceğimizin karanlık bir tablo çizmesi 
şeklinde kendisini gösterecektir" dedi. 

Uslu, Türkiye'nin en büyük ayıbı
nın üçüncü bin yılda kapalı okullar, 70 
kişilik derslikler, ahırda yapılan ders
ler, geçim sıkıntısı içindeki öğretmen
ler, haksız rekabetle karşı karşıya öğ
rencilerle girecek olmasıdır" dedi. 

Akşam eve nasıl ekmek götürece
ğini düşünen, aldığı ücretle evini nasıl 
geçindireceğini, çocuklarını nasıl 
okutacağını ve literatürü nasıl takip 
edeceğini çözemeyen öğretmenleri

mizden verim beklemenin mümkün 
olmayacağını belirten. Uslu sözlerini, 
"Öğretmenlerinizin daha iyi ortamlar
da çalışabilmeleri, geçim sıkıntısın
dan sıyrılmalarının sağlanması ve 
grevli-toplu sözleşmeli sendika hak
kına kavuşturulması, Türkiye'nin 
geleceğine atılacak en aydınlık ve en 
yararlı adım olacaktır. 

Öğretmenler Günün buruk geç
memesini diliyor, tüm öğretmen
lerimizin bu güzel gününü kutlayarak 
saygılarımızı iletiyoruz" şeklinde 
tamamladı. 
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HAK-İS'TEIM SEKA'YA DESTEK 
ratifleri ve İzmit hakinin katıldığı miting, 
ÖYK'nin kapatılma kararını geri almasıyla 
şölene dünüştü ve Ankara'ya yapılması plan
lanan yürüyüş de ertelendi. 

Şiddetli yağmura karşı 30 bin kişinin ka
tıldığı mitingde konuşan Genel Başkanımız 
Salim Uslu, SEKA çalışanlarını kutladı ve sı
ranın SEKA'nın teknolojisini yenilemeye 
geldiğini belirtti. 

Uslu, SEKA'yı satmak isteyenlerin yarın 
ülkeyi uluslararası sermayeye peşkeş çek
mekten çekinmeyeceklerini söyledi. SEKA 
direnişinin başarıyla sonuçlandığını anlatan 
Uslu, Ankara'nın artık SEKA işçisini anlaya
rak yeni teknoloji için gerekli yatırımları 
yapmasını ve SEKA'yı öldürme planından 
vazgeçmesini istedi. 

Mitingte işçilere hitap eden Konfederas
yon Genel Başkanımız Salim Uslu, hüküme
tin işçinin 30 günlük mücadelesi sonucu geri 
adım atmak zorunda kaldığını belirterek, 
"Siz şimdilik bir mevzi kazandınız. Bu mev-
kiyi artık taçlandırmanız gerekiyor. Ankara 
yanlışını anlayıncaya kadar mücadeleye 
devam etmelisiniz." dedi Hükümete bundan 
sonra SEKA'yı rehabilite etme görevinin 
düştüğünü ifade eden Uslu, "Cumhuriyetin 
75. yılını balo ile senfoni ile kutlayanlar, 
Cumhuriyet'in birikimlerini satarlarsa en 
büyük iki yüzlülüğü yapmış olurlar. Özelleş
tirme ile fabrikaları çete ve mafyaya satan 
anlayışa karşı mücadele etmeliyiz" diye 
konuştu. Salim Uslu, ayrıca SEKA'da verilen 
direnişin tüm ülkeye yaygınlaştırması gerek
tiğini söyledi. 

Mitinge ayrıca Türk-lş, DİSK ve KESK 
başkanları da katılarak birer konuşma yap
tılar. 

Öz Celik-İs'in Genel Kurulları Tamam 
02 Aralık 1998 

ÖZÇELİK-İŞ 431 
SENDİKASI 

4. 
Öz-Çelik Sendikası'nın genel kurulları tam İstanbul 1 No.lu Şubesi 
bir demokratik olgunluk içerisinde geçti. 
Şubelerin bir çoğunda yeni yönetim kurulu 
üyeleri seçildi. Kocaeli, Karabük, Adana, 
Sakarya ve İstanbul 2 Nolu şubelerde yeni 
başkanlar göreve geldi. 

Öz-Çelik'in Şubelerinin Genel Kurulları so
nunda görevdeki başkanları şu şekilde; 

İskenderun Şubesi : Nihat KIYMACI 

Karabük Şubesi : Osman Nuri BAL 

İstanbul 2 No.lu Şubesi 

Bursa Şubesi 

Adana Şubesi 

Kayseri Şubesi 

Ankara Şubesi 

Gebze Şubesi 

Sakarya Şubesi 

: Şenel OĞUZ 

: MuhaiTenı ŞAHİN 

: Osman GÜMÜŞ 

: Hayati KAMA 

: Yunus DEĞİRMENCİ 

: Mustafa TORUNTAY 

: Şerafettin KOÇ 

: Rıfat KURT 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Özel
leştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Seka İzmit 
fabrikası 'ni kapatma kararı almasına karşı İz
mit'te 14 gündür eylem yapan SEKA işçileri

ni ziyaret etti. Uslu burada 
yaptığı konuşmada özel
leştirmelerin "şaibeli" ol
duğunu öne sürerek parla
mentonun özelleştirmeleri 
yeniden gözden geçirmesi 
gerektiğini söyledi Uslu, 
SEKA işçisinin, direnişiy
le bir destan yazdığını ve 
"talanı hedefleyen oyunları" bozduğunu söy
ledi. Özelleştirmenin acısını ilk duyan sendi
kanın Hak-İş olduğunu savunan Uslu, "Et 
Balık Kurumu ile Karabük'ü nasıl kapatama-
dılarsa SEKA'yı da kapatamayacaklar" dedi. 

Hak-İş, Türk-İş, DİSK ve KESK'e bağlı 
sendikalara üye işçi ve kamu emekçilerinin 
çocuklarının da katıldığı eylemde bir konuş
ma yapan Hak-İş Genel Başkanı Uslu, Türki
ye'de çetelerle, mafyayla ve yolsuzluklarla 
ilişkisi olmayan tek kurumun sendikalar ol
duğunu dile getirdi. Uslu, Cumhuriyet'i, ta-

Genel Başkanımız Salim Uslu, ayrıca 
fabrikalarının kapatılma kararma karşı bir 
aydır mücadele veren v ebir sonuç alamayan 
Seka işçilerinin hükümeti uyarmak üzere 31 
Ekim'de de İzmit Anıtpark'ta düzenlediği 
"Cumhuriyetin Fabrikalarını kapattırmayın. 
Özelleştirmelere Hayır" mitingine katılarak, 
destek verdi. 

Hak-İş, Türk-İş, DİSK ve KESK'e bağlı 
sendikaların Kocaeli Şubelerinin, Kocaeli 
milletvekilleri, belediye başkanları, muhtar
lar, meslek odaları, esnaf dernekleri, koope-

lan cumhuriyetine çevirdiler. Sonra da cum
huriyet adına kutlamalar yapıyorlar. KİT'le
rin verimsiz çalıştığını söylüyorlar. Bu konu
da bilimsel araştırma yapılmadı. Üniversite

ler bilimsel rapor hazırlamamış. Bu 
mücadele aynı zamanda demokrasi 
mücadelesidir. 65 milyon insan kendi 
geleceği için bu direnişi desteklemeli". 

Uslu ayrıca konuşmasının ardın
dan SEKA'nın kapatılması kararının 
iptal edilmesi istemiyle başlatılan imza 
kampanyasına destek verdi. 
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TANRIVERDİ, DIŞİŞLERİNİN 
'İTALYA BİLGİLENDİRME' 
TOPLANTISINA KATILDI 

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, 

Dışişleri Bakanlığı tarafından İtalya ile yaşanan gerginliğin ticari 

ilişkilere de yansıması dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme 
toplantısına katıldı. 

Türkiye-İtalya ilişkilerindeki son gelişmelerle ilgili görüş 
alışverişinde bulunmak üzere bazı kuruluşların üst düzey 

temsilcileriyle yapılan toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hak-İş 
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, toplantıyı 
"gecikmiş, ancak olumlu bir adım" olarak nitelendirdi. 

Toplantıda bölücü terör örgütünün elebaşının İtalya'da 
korunması, Türk devletinin talepleri, beklentileri ve görüşlerinin 

değerlendirileceğini söyledi. 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Uluç 

Özülker'in başkanlık yaptığı toplantıya ayrıca Dışişleri Bakan 

Vekili Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel ile birlikte, TOBB, 
TZOB, TİSK, TİM, TÜRK-İŞ, DİSK, ASO, ATO, İTO, UND, 
Türkiye Müteahhitler Birliği, İKV, İstanbul Hazır Giyim ve 

Konfeksiyon İhracaatçıları Birliği, DEİK, TESK, EBSO, İZTO 
yetkilileri de katıldı. 

HAK-İŞ'TEN 
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve 

Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin, 
TİSK Başkanı Refik Baydur'a yeniden bu 
göreve seçilmesinden dolayı bir nezaket 
ziyaretinde bulundular. Ziyarette ayrıca 
Genel Başkan Salim Uslu ve TİSK Genel 
Başkanı Refik Baydur, TİSK Genel 
Merkezinde ortak bir basın toplantısı 
yaptılar. 

Uslu. yaptığı konuşmada, işçi ve 
işveren kuruluşlarının bir araya gelerek, 
yeni bir endüstriyel kurumun oluşmasına 
katkıda bulunduklarını kaydetti. 
Türkiye'yi yönetenlerin bugüne kadar 
sivil toplum örgütlerinin görüşlerinden 
yararlanmadıklarını ve onları birer konu 
mankeni olarak kullandıklarını söyledi. 
Uslu, bundan böyle ülkeyi yöneteceklerin 
sivil toplum örgütlerinin görüşlerinden 
yararlanmasını istedi. 

Ülkede yaşanan ekonomik krizin 
aylar öncesinden 'geliyorum' dediğini ve 
uygulanan yanlış ekonomik politikaların 
bu krize yol açtığına değinen Salim Uslu, 
krizin etkisinin 1999'da daha çok kendini 
gsötereceğini söyledi. 

* _ i _ * _ . . ı _ . 11 Aralık 1998 i 
TİSK'E ZİYARET t 

Bazı işverenlerin işçi çıkarmayı tehdit 
aracı olarak kullanmasının doğru 
olmadığına dikkat çeken Uslu, kriz 
yönetimi oluşturulması gerektiğini ifade 
ederek, geniş tabanlı bir hükümet 
kurulmasının yararlı olacağını söyledi. 

TİSK Başkanı Refik Baydur ise işçi 
ile işverenin kavgalı olmasının, kendi 
kuruluşlarına olduğu kadar ülkeye de 
hiçbir şey kazandırmayacağını belirtti. 

Dünyada yaşanan krizden, 
tedbir alan ülkelerin en az, almayan 
ülkelerin ise en çok etkilendiklerini 
vurgulayan Baydur, Türkiye'de krizin, 
siyasi kriz ile başladığını söyledi. 
Kurulacak geniş tabanlı bir hükümetin 
ülkeyi seçime götürmesinin doğru 
olacağını anlatan Baydur, bunun dışındaki 
arayışların ülkeye zaman kaybettireceğini 
söyledi. 

05 Aralık 1998 i 

ERHAN AKYILDIZ'ı Kaybettik 
Gazeteci Erhan Akyıldız, 5 Aralık 1998 Cumartesi günü 

kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Gazeteciliğe 1970 yılında 
Milliyet'te başlayan Akyıldız, Cumhuriyet, Güneş gazetelerinde 
çalıştı. İnterstar televizyonunda muhabir ve yöneticilik yapan 
Akyıldız, son olarak HBB'de yüksek tansiyon programını 
yapıyordu. 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, 18 Haziran 1997 tarihinde 
Yüksek Tansiyon programına konuk olmuş, sendikal konularda 
görüşlerini aktarmıştı. 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Akyıldızın vefatı 
nedeniyle HBB Genel Yayın Yönetmenliğine gönderdiği 
mesajında, hayatını gazeteciliğe adayan Akyıldız'ın geride 
önemli çalışmalara imza attığını belirtti. 
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18 Aralık 1998; 

13 Aralık 1998; 
i 
USLU, 

DEMSİAD 
TOPLANTISI'NDA 

Demokrat Sanayici ve İşadamları 
Derneği'nin öııtlerliğinde 
gerçekleştirilen 2. Ekonomi Zirvesi 
Ankara Hilton Otel'de yapıldı. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu 
ekonomik krizin değerlendirildiği 
DEMSİAD'ın 2. Ekonomi Zirve 
Toplantısı'na Hak-İş Genel Başkanı 
Salim Uslu katılarak bir konuşma yaptı. 

Açılış konuşmasını DEMSİAD 
Başkanı Fermani Altun'un yaptığı 
toplantıda konuşan Hak-İş Genel 
Başkanı Salim Uslu, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu çöküntünün çözümünün 
"delikanlı yöneticiler, işadamları ve 
siyasetçiler' den geçtiğini söyledi. Uslu, 
' Adı ne olursa olsun, yaz aylarından bu 
tarafa ciddi bir krizle karşı karşıyayız. 
Ama bu gerçekler şimdiye kadar gözardı 
edildi. Türkiye'de doğruyu söyleyecek 
delikanlılara ihtiyaç var. Ekonomideki 
kötü gidişi gizlemenin kimseye faydası 
yok. Delikanlıca doğrular 
söylenmeleridir'. dedi. 

Çok sayıda basın mensubunun takip 
ettiği toplantıda konuşan Salim Uslu, 
ülkedeki ekonomik krizin faturasının 
işçiye çıkarıldığını da belirterek, 
herkesin işverenin, işçiyi atması 
tehdidinden vazgeçmesi gerektiğini 
söyledi. Uslu, Türkiye'de işadamlarının 
krizden nasıl kurtuluruz yerine, krizden 
nasıl faydalanırız anlayışını taşıdığını 
kaydetti. 

FP. Genel Başkanı Recai Kutan, 
DYP Milletvekilli Ufuk Söylemez, 
Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan 
Ay gün ve Prof. Dr. Esfender Korkmaz'm 
konuşmacı olarak katıldığı 2. Ekonomi 
Zirve Toplantısına eski başbakanlardan 
Yıldırım Akbulut ve YDP Genel Başkanı 
Hasan Celal Güzel'nin yanı sıra 
Türkiye'nin değişik yerlerinden iş 
dünyasından 150'ye yakın dernek 
temsilcisi ile çok sayıda milletvekili 
katıldı. 

Tekstilde TIS İmzalandı 
Tekstil sektöründe örgütlü 3 sendikanın genel başkanları 12 Aralık 1998 tarihinde 

İstanbul'da yaptıkları toplantıda 12 Ocak 1999'da greve gidileceği ilan etmişlerdir. 

Ancak greve bir gün kala Teksifin birliktelik kararını tek taraflı olarak bozarak işveren 

sendikasıyla toplu iş sözleşmesi imzalaması tüm sektör çalışanlarını ani bir dayatma ile 

karşı karşıya bırakmıştır. 

"İşçiler dayatma allında sefalet ücretine mahkum edilmiştir" 
Öz İplik-İş Genel Başkanı ve Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin, imzalanan 

Toplu İş Sözleşmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada işçilerin dayatma altında sefalet 

ücretine mahkum edildiğini söyledi. 

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Engin, açıklamasında su görüşlere yer verdi; 

"Biz Öz İplik-İş Sendikası olarak, 5 aylık Toplu İş Sözleşmesi sürecinin her safhasında 

üyelerimizi bilgilendirdik ve onların görüşleri doğrultusunda tavır aldık. Bu kritik 

aşamada tüm Yönetim Kurulmuz ilgili bölgelere dağılarak üyelerimizle birlikte yoğun 

bir bilgilendirme ve tavır geliştirme toplantıları yaptık. Bugün itibariyle gelinen safhada 

Yönetim Kurulumuz ve Şube Yönetimleriyle birlikte; Ülkemizin ve sektörümüzün 

mevcut durumu, işçilerimizin ücretleri gibi Toplu İş Sözleşmesinde belirleyici olacak 

hususlar konusunda nihai bir durum değerlendirmesi yaptık. 

İşverenler sendikasının tutumları neticesinde geldiğimiz bu noktada bir oldu bittiyle 

karşı karşıya bırakılmış bulunuyoruz. 

Sendikamız; son kez işveren sendikasıyla tekrar görüşme masasına oturmuş ve 

gelinen bu aşamada grev yapmanın pratik bir yararı olmadığına ve üyelerimizin 

çoğunluğunun sözleşmesinin imzalanmasından yana olduğu görüşünü dikkate alarak 

Toplu İş Sözleşmesini imzalamıştır. 

Biz, en olumsuz şartlar altında bile doğru bildiğimiz politikalarımızı üyelerimizle 

birlikte yeniden gözden geçirerek onların görüşleri doğrultusunda uyguladık ve bu 

sözleşme görüşmelerinin başlangıcı ve sonuçlanmasında da avnı volu izledik." 

BARIŞ 
ÖZGÜRLÜK 

HAM 19 riur a »v 

i 
I DISK 
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HAK-İS ile DİSK ortak 
hareket kararı aldı 

Fiskobirlik'te Toplu İş Sözleşmesi 
24 Aralık 1998! 

Öz Gıda-tş Sendikası ile Fiskobirlik arasında, gıda işkoluna giren Engetgre Fındık 
İşletme Fabrikası ile 14 adet Fındık Tarım Kredi Kooperatifi işyerlerinde çalışan işçiler için 
yürütülmekte olan yeni dönem Toplu İş Sözleşme görüşmeleri 24 Aralık 1998 tarihli 
oturumda anlaşma ile sonuçlandı. Yaklaşık 2000 işçiyi kapyayan sözleşme 1 Ağustos 1998 
tarihinden geçerli olmak üzere 2 yıl süreli olacak. 

Fiskobirlik'teki Toplu İş Sözleşmelerinin imza törenine Öz Gıda-İş Sendikası Genel 
Sekreteri Agah KAFKAS başkanlığında Genel Başkan Danışmanı, Giresun, Trabzon Şube 
Başkanları ve yöneticileri ile işyeri temsilcileri katıldı. 

31 Aralık 1998: 

ASGARİ ÜCRET 
GEÇİM ÜCRETİ 

OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR 
Hak-İş Konfederasyonu İstatistik Büro-

su'ndan yapılan açıklamada, Asgari Ücret 
Tesbit Komisyonu'nun 1999 yılı için 8. 
Toplantı sonunda belirlediği Asgari Ücret 
miktarının geçim ücretinden iyice uzaklaştı
ğı belirtildi. Hak-İş İstatistik Bürosu'nun 
konuyla ilgili açıklaması şöyle: 

"1 Ocak 1999 tarihinden itibaren Asga
ri Ücret 1. Altı ay için brüt 78 milyon TL, 2. 
Altı ay için brüt 93.6 milyon TL. olarak be
lirlenmiştir. 

Asgari Ücret 1999 yılı için aylık ortala
ma brüt 85.8 milyon TL.'ye karşılık gel
mektedir. 

Buna göre; brüt 47.8 milyon TL.'ye gö
re Asgari Ücret'te artış oranı % 79.4'tür. Bu 
oran son 4 yıl içinde en düşük belirlenen 
orandır. 

4 Kişilik bir ailenin zorunlu mutfak har
camasının 87.8 milyon TL. olduğu bir dö
nemde asgari ücretin 1. altı ay için net 57.6 
milyon TL. olarak belirlenmesi anlaşılmaz
dır. 

Menfaat gruplarına defalarca vergi ta
vizlerinin verildiği bir ortamda asgari ücre
tin bu yıl da vergi dışı bırakılmaması düşün
dürücüdür. Kalori üzerinden belirlenen ve 
kalori üzerinden vergi alınan asgari ücret 
geçim ücreti olmaktan çıkmıştır. 

31 Aralık 1998; 

Öz-Celik TASAS'da Grevde ÖZ-ÇELİK, Çebitaş ve Ege 
Metal Demir'de anlaşmaya 

vardı 
Bursa şubesine bağlı işyerlerinden Çebitaş ve 

Egemetal işyerlerinde toplu iş sözleşmesi anlaşma ile 
sonuçlandı. 

Konu ile ilgili bilgi veren Bursa Şube Başkanı 
Osman Gümüş, "Anlaşma gereği ücretlerde ortalama 
yüzde 46 oranında artış sağlandı. Sosyal haklarda ise 
yüzde 100 ila 150 arasında artışlar elde edildi. Söz
leşme hakkında işçi arkadaşlarımız, mevcut ekono
mik daralma göz önünde alındığında ücret artışları
nın fevkalede iyi olduğunu belirtimişlerdir" dedi. 

Gümüş, "Nasa İnşaat Çelik Hasır Fabrikası'nda 
yetki aldık ve 01.01.1999 tarihinden itibaren geçerli 
olacak Toplu İş Sözleşmesi ile görüşmelere başladık" 
dedi. 

DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, konfederasyo
numuzu ziyaret etti. Yaşanan ekonomik kriz, işten çıkar
maları ve grevlerle ilgili olarak DİSK ve Hak-İş ortak ha
reket etme kararı aldı. 

Hak-tş Genel Başkanı Salim Uslu, görüşme sonra
sında genel merkezimizde DİSK Genel Başkanı Rıdvan 
Budak ile ortak basın toplantısı yaptı. Konfederasyonu
muz Genel Başkanı Salim Uslu, ülkemizin ağır sorunlar
la karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekerken, bu ortam
da işçi teşkilatlarının ortak hareket etmelerinin gereğine 
işaret etti. Yaşanan krizden dolayı işçi konfederasyonları
nın benzer isteklerinin bulunduğunu ifade eden Uslu, 
'Kriz, daha önceden belli olmasına rağmen gerekli önlem 
alınmadı. Fatüru, çalışanlara çıkartıldı. Faturanın toplu
ma ve çalışanlara çıkartılmasını karşıyız" dedi. Kriz orta
mında emek örgütlerinin birlikte hareket etmelerine inan
dıklarını söyleyen Uslu, alacakları kararların Ekonomik ve Sosyal Konsey kararlarında etkili olacağını 
söyledi. 

DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak da yaptığı açıklamada, kurulacak hükümetin İşsizlik Sigortası 
ve İş Güvencesi Yasa tasarısını bir an önce çıkartması gerektiğini söyledi. 

Öz Çelik-İş'in yetkili olduğu TASAŞ A.Ş. işletmesine bağlı İstanbul ve Manisa 
fabrikalarında çalışan 200 işçi greve çıktı. 5 aydır devam eden Toplu iş sözleşmesi 
müzakereleri işverenin son 
anda krizi öne sürerek dü
şük ücret vermek istemesi 
sonucu grevle sonuçlandı. 

Özçelik-İş Sendikası 
Genel Sekreteri Mustafa 
Atlı, bazı işverenlerin krizi 
bahane ederek işçileri asga
ri ücrete ve sefalete mah
kum etmeye çalıştıklarını 
belirterek, "Dünya genelin
de etkisini gösteren krizden 
ülkemizde de birçok işletmenin etkilendiği bir gerçektir. Kriz içerisinde bulunan iş
yerlerini kurtarmak sadece işverenin değil, aynı zamanda bizim de görevimiz
dir, "dedi. 
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30 Aralık 1998 

Konfederasyondan 
[laperıer 

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ VE DİSK'ten 
ortak tavır; 

'Ulusal Emek Platformu' Doğuyor 
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, 

Türk-İş Başkanı Bayram Meral ve DİSK Başkanı Rıdvan Bu
dak, Türk-İş Genel Merkezi'nde biraraya gelerek, ortak basın 
toplantısı düzenlediler. 

Üç konfederasyonun genel başkanı, çalışma yaşamının 
önündeki sorunlar ve ekonomik kriz nedeniyle meydana ge
len işten çıkarmalar konusunda ortak hareket etme kararı ala
rak, hükümetten sorunlarına çözüm getirmesini istediler. Baş
kanlar, ülkede uygulanan politikaların yanlışlıklarından kay
naklanan sorunların her geçen gün arttığının altını çizdiler. İş
çi, memur ve emeklilerin ihtiyaçlarına cevap verilmediği tak
dirde ülkenin sosyal patlamaya doğru gittiğine işaret eden 
başkanlar, ülkenin sorunlarının çözümü için kendilerinin bira
raya geldiklerini, siyasilerden de aynı tavrı beklediklerini 
deklere ettiler. 

Konferasyonumuz Genel Başkanı Salim Uslu, yaptığı ko
nuşmada, Türkiye'nin kaynak değil, akıl sorununun bulundu
ğunun altını çizdi. Özellikle tekstil sektöründeki işten çıkar
maların önüne geçmek için çalıştıklarını dile getiren Uslu, üç 
konfederasyonun bir araya gelmesini de bağımsız sivil bir de
mokratik birlik olarak değerlendirdi. 

Ülkenin öncelikli sorunlarının başında gelir adaletsizliği
nin bulunduğunu açıklayan Uslu, şöyle konuştu: "Türkiye'nin 
bir yarısı Tanzanya gelirine sahipken, bir yansı da Tayland 
gelirine sahip. Türkiye'nin kötü yönetimi ülkedeki gelir ada
letsizliğini de arttırmıştır. Gelir adaletsizliği de ülkeyi sosyal 
patlamayla karşı karşıya getirmiştir." Sorunların çözümünde 
etkin ve belirleyici olmak için son sözü söylemek istedikleri
ni vurgulayan Uslu, 'Bizim birlikteliğimiz tabanımızın da 
beklediği emek hareketinin birlikteliği olacaktan" dedi. 

Hak-İş Genel Başkanı Uslu, emeğin ortak bir tavır geliş
tirmesini sağlamak için biraraya geldiklerini ve bunu ulusal 
bir emek örgütlenmesine dönüşmesini umduklarını söyledi. 
İnsansız ekonomi politikalarının sorunları artırdığını da sözle
rine ekleyen Uslu, "Bağımsız, sivil ve demokratik bir bir
likken yana olduklarını, toplantının amacının da öncelikli so
runları tespit etmek olduğunu kaydetti. 

Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, biraraya gelmeleri
nin önemine işaret ederken, "Kriz bahane edilerek çalışanlar 

mağdur edildi, işten atıldı" dedi. Toplu iş sözleşme öncesinde 

ekonomik krizin gündeme getirildiğine dikkat çeken Meral, 

"Kriz bir ise, ona çıkarılıyor, fatura emekçiye çıkartılıyor" de
di. Meral üç konfederasyonun ortak bir sekreterya oluştura

caklarını sözlerine ekledi. 
DİS Başkanı Rıdvan Budak da üç konfederasyon arasında 

sağlanan birlikteliği savundu. Budak, işçilerin krizin etkisi al

tında kalmak istemediğini ifade ederek, "Temel prensipleri

miz işimizi ve işyerimizi koruyalım olacaktır" diye konuştu. 

Üç konfederasyonun ortak talepleri şöyle sıralandı; 
Toplusözleşmelerde düşük ücret zammı ve kazanılmış 

hakları geri götürücü esneklik önerilerinden vazgeçilmeli. 

- İşçilerden fedakarlık istenmemeli, bunalım karşısında 

öncelikle sermaye çevreleri fedakarlık yapmalıdır. IMF poli

tikaları terk edilmeli. 

- Zorunlu tasarruf fonu kaldırarak fonda biriken para hak 
sahiplerine ödenmeli ve işçilerden yapılan kesinti ve işveren 

katkısı ücretlere eklenmeli. 

- Yağma ve talan biçimindeki özelleştirme durdurulmalı, 

kayıt dışı sektör kayıt altına alınarak kaçak işçilik önlenmeli. 

- Demokratik sosyal hukuk devleti güçlendirilmeli. 

- Çağdaş hak ve özgürlüklerle bunların kullanımı güven

ce altına alınmalı, demokratikleşme ve toplumsal yaşamın her 

alanında ve işletmede yönetime katılma sağlanmalı. 

- Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı. 

- Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası adil ve demokra

tik seçimi olanak verecek biçimde değiştirilmeli; yargının ba

ğımsızlığı sağlanmalı. 
- Siyasi istikrar en kısıa sürede sağlanmalı. 

- Kamu harcamalarında israf ve her türlü haksız kazanca 

karşı önlemler alınmalı, çetelere ve yolsuzluklara karşı karar

lı bir savaşım verilmeli." 

Hak-İş, Türk-İş ve DİSK Genel Başkanları, tekstil 

sektöründeki toplu iş sözleşmelerinde tıkanıklık ve grevle 

ilgili olarak 7 Ocak 1999 Perşembe günü İstanbul'da DİSK 

Genel Merkezi'nde yeniden bir araya gelerek, grevin olması 

halinde işçilere destek olacaklarını deklere ettiler. 
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TURK-IŞ - HAK-IŞ - DISK GENEL BAŞKANLARI ORTAK AÇIKLAMASI 

TÜRK-İŞ, HAK-ÎŞ ve DİSK Genel Başkanları, 29 Aralık 
1998 günü Ankara'da bir araya gelerek derinleşen ekonomik kriz 
koşullarında işçilerin önde gelen sorunlarını görüşmüşler ve 
aşağıda belirtilen konuların öncelikle çözüme kavuşturulması 
amacıyla, demokratik çizgide birlikte davranma kararı 
almışlardır. Dünya ekonomik krizin etkileri ülkemizde esas 1999 
yılında hissedilecektir. Diğer taraftan, ülkemizde uygulanan 
politikaların yanlışlıklarından kaynaklanan sorunlar da ağırlığnı 
her geçen gün artırmaktadır. Bu koşullarda, ülkemizin, 
halkımızın, çalışanların ve temsil ettiğimiz milyonlarca işçinin 
çıkarlarının korunabilmesi için, aşağıda özet olarak belirtilen 
taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz: 

1. Ekonomik kriz sorunların odağına oturmakta ve ülke 
gündeminde önemli bir yer işgal etmektedir. Bu nedenle krizin 
Konfederasyonlarımız tarafından ele alınması öncelikle hale 
gelmiştir. Ülkemizin krizden en az düzeyde etkilenmesi 
hepimizin arzusudur. Ancak kriz karşısında çalışanların haklarına 
yönelik olumsuz yaklaşımların artmakta olduğunu görmekteyiz. 

Ekonomik kriz bahanesiyle toplu sözleşmelerde düşük ücret 
zammı ve kazanılmış haklan geri götürücü esneklik 
önerilerinden vazgeçilmeli; toplu sözleşmelerde gerçek 
ücretlerin artırılması sağlanmalı; ücretlerde bir indirim 
yapılmadan çalışma süresi azaltılmalı; kriz bahanesiyle işten 
çıkarılan işçiler işe geri alınmalı; kriz içinde olduğu ileri sürülen 
işletmelerin gerçek mali durumları sendikalara bildirilmelidir. 
İşçilerden fedakarlık istenmemeli; kriz karşısında öncelikle 
sermaye çevreleri fedakarlık yapmalıdır. Bedel çalışanlara 
ödetilerek krizden çıkmak mümkün değildir. Bu tutumun daha 
büyük sosyal krizlere neden olacağı bilinmelidir. IMF politikaları 
terkedilmelidir. İstihdam yaratıcı yatırımlar teşvik edilmelidir. 

2. Kriz, işsizlik sigortası ve iş güvencesinin birlikte ne denli 
önem arz ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle, iş 
güvencesi sağlanmalı ve işsizlik sigortası acilen kurulmalıdır. 

3. Zorunlu tasarruf fonunda birikeen kaynağa hazine 
bonolarına uygulanan faiz oranında bir nema verilmeli; zorunlu 
tasarruf fonu kaldırılarak fonda biriken para hak sahiplerine 

ödenmeli ve işçilerden yapılan kesinti ile işveren katkısı 
ücretlere eklenmelidir. 

4. Yağma ve talan biçimindeki özelleştirme durdurulmalı; 
kamu açıklarının finansmanında herkesten geliri ve servetiyle 
orantılı bir vergi alınması yoluna gidilmeli; asgari ücret miktarı 
kadar gelirden gelir vergisi alınmamalı; mevcut iç ve diş 
borçların faizleri düşürülmeli ve vadeleri uzatılmalı; kayıt dışı 
sektör kayıt altına alınarak kaçak işçilik önlenmelidir. 

5. Demokratik sosyal hukuk devleti güçlendirilmelidir. 
6. Çağdaş hak ve özgürlükler ve bunların kullanımı güvence 

altına alınmalı, demokratikleşme ve toplumsal yaşamın her 
alanında ve işletmede yönetime katılma sağlanmalıdır. 

7. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı,; 
çalışma mevzuatımız onaylanmış ILO Sözleşmeleriyle uyumlu 
hale getirilmelidir. 

8. Siyasi Partiler yasası ve Seçim Yasası adil ve demokratik 
seçime imkan verecek biçimde değiştirilmeli, yargının 
bağımsızlığı sağlanmalıdır. 

9. Parlamenter demokratik düzen temelinde siyasi istikrar en 
kısa sürede sağlanmalı, halkımızın arzularının ifadesi olan bir 
hükümet bir an önce kurulmalı ve halkımızın iradesinin 
Parlemento'ya yansımasını sağlayacak seçimlere huzur içinde 
gidilmelidir. 

10. Kamu harcamalarında israfa ve her türlü haksız kazanca 
karşı önlemler alınmalı, çetelere ve yolsuzluklara karşı kararlı bir 
mücadele verilmelidir. 

Konfederasyonlarımız, bu temel taleplerimizin hayaata 
geçirilmesi için ssistemli bir biçimde işbirliği ve güçbirliği 
yapacaklar ve bu yöndeki gerekli adımları atacaklardır. Bunları 
temin edecek kararlılığımız, potansiyelimiz ve irademiz vardır. 
Kamu çalışanlarıyla da meşru ve demokratik zeminde 
işbirliğinin yolları aranacaktır. Konfederasyonlarımız işçi 
kıyımına ve sefalet ücreti tekliflerine karşı gerçekleştirilen tüm 
meşru ve demokratik tepki ve eylemleri ve özellikle de 12 Ocak 
1999 günü tekstil işkolundaki üç sendikamız tarafından 
başlatılacak olan grevleri desteklemektedir. 

Ankara, 29 Aralık 1998 
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Yazarı : Veysi ERKEN 
Yayınevi : Seba Yayınları 

// Ahîlik 
Dr. Veysi Eken'in Seba Yayınları İlmi Araştırmalar Di-

zisi'nde yayınlanan çalışması, Ahiliği, bir sivil toplum ör

gütlenme modeli olarak ele alındığı, kitap, Nisan 1998'de 

ilk baskısını yapmıştır. Ahi kelimesinin; ağırlıklı olarak 
Arapça 'Ahi' kelimesinden 'erkek kardeş' veya 'kardeş' an
lamına geldiği bildiriliyor. Ahiliğin piri olarak kabul edilen 
Ahi Evran'ın tam adının Şeyh Naşir'ud-Din Mahmut el 

Hoyî olduğu, Ahi Evran'ın aslen Horasan'dan 

geldiği ve miladi 1175 yı

lında doğduğu ve 93 yıl 
yaşadığı belirtilmektedir. 

Ahilikte 'Fütüvvet' 
kelimesinin özel bir anla
mı olduğunu belirten yazar 
Veysi Eken, kelimenin; soy 
temizliği, mertlik, gençlik, 
yiğitlik, delikanlılık ve eli 
açıklık anlamına geldiğini 
açıklamaktadır. 

Yüz sahifeyi aşkın bir çalış
ma olan kitapta Ahilikli ilgili di
siplinler incelenmiş, Ahi'nin 

özelliğikleri sıralanmıştır. Bun
lar,; cömertlik, namazını kazaya 
bırakmaması, haya ve edep sahibi 
olma helal kazanç, ilim sahibi ol

mak gibi hasletlerdir. 
Açık olması gerekenler; 1-Gönlü, 

2-Kapısı, 3-Eli, 4-Sofrasıdır. 
Kapalı olması gerekenler ise; 1-

Gözü, 2- Dili ve 3-Şalvarıdır. 
Disiplinler gözden geçirilmiş. Davranışlar hakkında 

ipuçları verilmiştir. 
Çalışmada ahiliğe kabul edelmeyen kimseler sayılır

ken, sıralamada ilginç meslekten ve statüler de gözönünü-
müze geliyor. Mesela bunlar; Kafirler, münafıklar, münec

cimler, içki içenler, dellaklar, sözünde durmayanlar, kasap
lar, cerrahlar, avcılar, mühtekir (stokçu)le, kemgözlüler, 

ayıp arayanlar, gıybet edenler ve bühtan kılanlar gibi. 
Çalışmada Ahiliğin fonksiyonları şu şekilde sınflan-

dırılmıştır. 
1- Dini fonksiyonu: Ahilik, ortaya çıktığı dönem ola

rak, tam bir tarikat konumundadır. Dini tö
ren ve fonksiyonlar ahilikte de vardır. Dini 
fonksiyonu bakımında bir ahlaki mekteptir 

ahilik. 
2- Askeri fonksiyonu: Dini bir fonk

siyon olarak 'cihat'ı benimseyen ahilik, 
bünyesinde askeri -daha doğrusu iç gü
venlik için kolluk- kuvveti bulundur
maktadır. Bu askeri yapı daha çok iç 
isyanların sosyal içerikle kontrol altı
na alınması şeklindedir. 

3- Siyasi fonksiyonu: Ahi Ev

ran'ın Anadolu'ya gelmesinde sul
tanların tavsiyasi ile olmuştur. Pa
dişahlar, bu sivil toplum örgütleri
ne gözardı edememektedirler. 
Ahilik siyasi olarak daha çok ye

rel yönetim şeklinde kendini 
göstermektedir. Osmanlı Devle

ti kurulup gelişince, bu fonksi

yonu azalmış, daha çok esnaf 
teşkilatı halinde kalmıştır. 

4- Sosyal fonksiyonu: Ahilik aynı zamanda sanat

kar bireyler istemektedir. Esnaf teşkilatı olarak sosyal ada
letin temini, gelir düzeyleri arasındaki uçurumun azaltıl
masını amaç edinmektedir. 

5- Kültürel fonksiyonu: Yaygın eğitim şeklinde geli
şen Ahilik, kültür naklinde önemli bir fonksiyona sahiptir. 

(İsteme Adresi: Seba Yayınları; Kazım Karabekir Cd. 
Ali 85/80-28 Tel: (0.312) 342 17 13 ANKARA 

OCAK'99 112 HAK-İS 



"Osmanlı 
İmparatorluğu'nun 
Kurulusu" 
Yazarı : H. Adams GIBBONS 

Yayınevi : 21. Yüzyıl Yayınlan 

OSMANLI 

Herbert A. Gibbons'un bütün bu kaynakları bir arada 
kullanarak yazdığı Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu 
adlı eseri 1916 yılı ve sonrasında önemli tartışmalara ve ta
rihçiler arasında polemiklere yol açmıştır. Osmanlı Devle
tinin kuruluş dönemine olan yoğun ilgisi ve bu yönde kay
naklara ulaşmak çabası-özellikle Osmanlı Tarihçilerinin-
menkıbelerden yola çıkan tarih yazıcılığını tartışmaların 
merkezine alan bir süreç başlatmıştır. 

Prof. Dr. Fuad Köprülü'nün Osmanlı Devletinin Kuru
luşu, 1930'lardan Paris'de Türkoloji Enstitüsünde verdiği 
konferanslardan oluşan ve tamamen Gibbons'un kitabına 
cevap mahiyetindeki eseridir. Türkiye'de baskı üzerine 
baskı yapan ve tarihle ilgili hemen herkese ulaşan bu kita
bın sözkonusu ettiği asıl kitap olan Gibbons'un eseri ise 
yayınlanmamıştır. 21. Yüzyıl Yayınları, bu eseri yayınla
makla önemli bir iş yapmıştır. 700. Kurulluş törenlerine 
anlamlı bir işaret ve yön vermelidir bu yayınlar. 

Gibbons, Osman ve aşiretinin gayri müslim olduğunu 
ve Şeyh Edebali eliyle Müslümanlığı seçtiklerini idda eder. 
Her yeni ihtida edenin dinini başkalarına da anlatma heye
can ve aşkı vardır. Osman 50 yaşına kadar mecaraperest ve 
gönül işlerinin peşindedir. Son on yılda birden fetihlere 
başlamıştır. Osmanlının İslamı tebliğ misyonu üstlenmesi
nin 'kafırelere' ve Anadolu beyliklerine galebe gelmelerin
de en önemli neden olduğunu ileri sürmektedir. Gibbons. 
Ayrıca Babası Ertuğrul, kardeşleri, Küntoğdu, Tündar, oğ
lu Orhan, çevresinde Balaban, Kocafakı, Sarıca isimleri 

arasında Arap ismine sahip tek kişi Osman'dır. Asıl atı At
man (Ataman) iken hidayeti esnasında Osman ismini aldı
ğı ileri sürülmektedir. 

Gibbons, Osmanlı Devleti'nin bir Balkan Devleti oldu
ğunu, Balkanlarda güçlenerek Anadolu hakimiyetini sağla
dığını kronolojiye ve olayların gelişimine bakarak tesbit 
etmektedir. Osmanlılar Balkanlarda fethedilen toprakların 
eski kral ve prensleri yerinde bırakırken, Anadolu'da zab-
tedilen yerlerin beylerini safdışı etmektedir. Bu nedenle Ti
mur'un yanına kaçan beyler ve devlette temsil edilmeyen 
Anadolu'da meskun Türkler, Ankara Savaşı'nın kaybedil
mesinde önemli rol oynamışlardır. Fakat Osmanlı Devle-
ti'nin kuruluşundaki temel oluşumu ve kalıcılığı nedeniyle 
Beyliklerinin başlarına geçenler tekrar Osmanlı hakimiye
tine girmişler ve Osmanlı Anadolu'nun bütünlüğünü sağla
mıştır. 

Eser, Osman'dan başlayarak 1402 Ankara Savaşı'na 
kadar Beyazid'in ölüm tarihini de kapsayan 100 yıllık bir 
süreci anlatmaktadır. 

Tarih, ülkelerin önüne faturalar getirdiği kadar imkan
lar ve ufuklar da getirir. Türkiye unutması gereken bir 
maziden çok, bu digşile savunmakta zorlanacağı bir 
geleceği doğru gitmektedir. "21. Yüzyıl Yayınları Herbert 
Adams Gibbons'un Osmanlı İmparatorluğu'nun 
Kuruluşu'nu yayınlamakla, gençiliğin ve ülke insanının 
temel tercihlerinin oluşumunda tarih bilincinin önemini 
yeniden gündeme getirmektedir. Bu bilinç devletler arası 
ilişkiler ve ülke siyasetinde gösterilen erkanın gösterdiği 
dirayetler çerçevesinde anlatılınca, Osmanlı İmparator
luğu'nun Kuruluşu'nu okumak daha bir zevkli hale gel
mektedir. Dil zevkine varılması ve unutulan kelime ve kav
ramlarla karşılaşmak ve sözlük kullanarak kitap okumak 
ayrıca eğitici bir yöntemi faaliyete geçirmektedir. 

(İsteme Adresi: 21. Yüzyıl Yayınları, Hanımeli Sk. 
19/20 Sıhhiye-Ankara, Tel: 0-312. 231 68 58 - 231 08 72) 
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EKİM 

01 EKİM 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU ve Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin TANRIVERDİ, Çocuk İşçiliğini 
Sona Erdirme Uluslararası Programına katıldılar. 

05 EKİM 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU, Flash TV'de can
lı yayınlanan "Ankara Gündemi" programına katıla
rak sendikal, siyasi ve ekonomik konular hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. 

06 EKİM 1998 
İstanbul Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri'nde oku
yan mağdur türbanlı öğrenciler Hak-İş'i ziyaret etti. 
Öğrenciler Genel Başkan Salim USLU, ile görüşerek, 
eylemlerine destek istediler. 

08 EKİM 1998 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin TANRI
VERDİ, İmaj Radyo'da yayınlanan Emeğin Gündemi' 
programına katılarak çalışma hayatına ilişkin sorular 
konusunda bilgi verdi. 

08-09 EKİM 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU ve Genel Başkan 
Danışmanı Osman Yıldız, ETUC'un Brüksel'de dü
zenlemiş olduğu İcra kurulunun toplantısına katıldılar. 

10 EKİM 1998 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Tanrı-
verdi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Doğu-Batı Ya
kın Çevre Yolu Projesi'nin temel atma törenine katıl
dı. 

11 EKİM 1998 
Öz Çelik-İş Sendikası'nın Bursa Şubesi'nin 4. Olağan 
Genel Kurulu Bursa'da yapıldı. Genel Kurula Hak-İş 
Genel Başkanı Salim USLU, Öz Çelik-İş Sendikası 
Genel Başkanı Recai Başkan, ile birlikte Hizmet-İş 
Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi katılarak birer ko
nuşma yaptılar. 

12 EKİM 1998 
Hizmet-İş Genel Başkanı Hüseyin TANRIVERDİ 
Manisa Belediyesi'nin düzenlediği Çalışanlar ile Da
yanışma ve Kaynaşma Gecesi'ne katıldı. 

13 EKİM 1998 
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin YAZICI-
OĞLU ve BBP yöneticileri Genel Başkan Salim US
LU ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile son siyasi gelişme
ler hakkında görüşmek üzere ziyarette bulundular. 

13 EKİM 1998 
Genel Başkanımız Salim Uslu, Kanal 7 Televizyonun
da canlı olarak yayınlanan "Hafta Sonu" programına 
katılarak, seçimlerin ertelenmesi konusuyla ilgili gö
rüşlerini açıkladı. 

14 EKİM 1998 
ILO Genel Müdür Yardımcısı Ali Taki, ILO Türkiye 
Temsilcisi Gülay Aslantepe ile birlikte Genel Başkan 
Salim USLU'yu Öz Çelik-İş İstanbul 1 nolu Şube yi 
de ziyaret ederek Türk çalışma hayatı ve sendikal ha
reket ile ILO'nun gelişmeler karşısında Türk Sendikal 
hareketine vereceği katkı görüşüldü. 

14 EKİM 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU ve Genel Eğitim 
Sekreteri Yusuf Engin ile birlikte İstanbul Şube Baş
kanları, Türkiye Endüstri İlişkileri Derneği (TİED)'in 
III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresinde dü
zenlediği Cumhuriyetimizin 75. Yılında Endüstri İliş
kilerinde Devletin Rolü konulu paneline katıldılar. 
Uslu ve sendikamızın avukatı Semih Temiz panelde 
birer konuşma yaptılar. 
15 EKİM 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU, fabrikalarının ka
patılması kararı nedeniyle direnişe geçen Seka İşçile
rine destek amacıyla işçileri Seka Müessese Müdürlü-
ğü'nde ziyaret etti. Ziyarete Genel Eğitim Sekreteri 
Yusuf Engin, Genel Mali Sekreter Abidin Özkaraas-
lan ve sendika yöneticileri ile İstanbul ve İzmit'teki 
şube başkanları katıldı. Uslu ziyarette işçilere hitaben 
bir konuşma yaptı. 

15 EKİM 1998 
Genel Başkan Salim USLU, Hizmet-İş Sendikası'nın 
İzmit Şubesi'ni ziyaret etti. 
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22 - 24 EKİM 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU'nun açış konuş
masıyla başlayan Hak-İş'in 23. Kuruluş Yıldönümü 
etkinliklerinde siyasi partilerin ve sivil toplum örgüt
lerinin temsilcileri birer konuşma yaptılar. 
Etkinliğin ikinci gününde ise Dışişleri Bakanı İsmail 
Cem'in açılışını yaptığı dünyanın çeşitli ülkelerinden 
gelen sendikacıların katılımıyla uluslararası bir top
lantı gerçekleştirildi. 
Etkinliğin üçüncü gününde 'Yarınki Türkiye Konfe
ranslarına evsahipliği yaptı. Milliyet Gazetesi Ekono
mik Bölüm Şefi Şeref OĞUZ ve Yazar Erdal ATA-
BEK'in verdiği konferanslarla etkinlikler sona erdi. 

24 EKİM 1998 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, 
Karaman Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 75. Kuru
luş Yılı Etkinliklerine katıldı. 

24 -25 EKİM 1998 
Genel Başkan Salim Uslu, Fazilet Partisi İstanbul İl 
Başkanlığınca Cumhuriyetin 75. yılı münasebetiyle 
düzenlenen Cumhuriyet ve Demokrasi konulu sem
pozyuma katıldı. Uslu, sempozyumun IV. oturumunda 
bir konuşma yaptı. 
25 EKİM 1998 
Öz Çelik-İş Sendikası'nın 3. Olağan Genel kurulu 
Kayseri'de yapıldı. Genel kurula Hak-İş Genel Başka
nı Salim Uslu ve Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başka
nı Recai Başkan katılarak, gündemdeki sendikal, siya
si ve ekonomik konular hakkında değerlendirmelerde 
bulundular. 

26 EKİM 1998 
Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız ETUC'un 
Brüksel'de düzenlediği NETLEX toplantısına katıldı. 

27 EKİM 1998 
Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız, ETUC'un 
1999 yılında Türkiye (Bodrum)'de düzenlemeyi plan
ladığı toplantısı YAZ okulu hazırlık çalışmaları için 
Brüksel'deki hazırlık toplantısına katıldı. 

27 EKİM 1998 
Kosova Bağımsız Sendikalar Konfederasyon Başkanı 
Hayrullah GORANİ ile Genel Başkan Salim USLU, 
Hak-İş Genel Merkezinde ortak bir basın toplantısı 
düzenleyerek, Kosova'daki son durum ve sendikal iş
birliği üzerine değerlendirmelerde bulundular. 

28 EKİM 1998 
Genel Başkan Salim Uslu, BTV'de canlı olarak yayın
lanan "Büyüteç" adlı programa katıldı. Uslu, prog
ramda Hak-İş'in 23. Kuruluş Yıldönümü ile ilgili bil
giler verdi. 

28-29 EKİM 1998 
Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Öz İplik-İş Sendika
sı Genel Başkanı Yusuf ENGİN, Öz İplik-İş Sendika
sı'nın Kayseri'deki örgütlü olduğu İSTİKBAL MO
BİLYA' yı elim bir kaza sonucu bazı ünitelerinin yan
ması üzerine yanan tesisleri, yönetici ve çalışanları zi
yaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ifade etti. 

29 EKİM - 01 KASIM1998 
İtalyan Sivil Toplum Örgütleri Derneği (ARCI) İtal-
ya-Palermo'da "Akdeniz Toplumu" konulu uluslarara
sı bir toplantı düzenledi. Toplantıya Araştırma Uzma
nı Şahin Serim katıldı ve panelisz olarak konuşma 
yaptı. 

31 EKİM 1998 
Genel Başkan Salim Uslu, SEKA işçilerinin hüküme
ti uyarmak için İzmit Anıtpark'ta düzenlediği "Cum
huriyetin Fabrikalarını Kapattırmayız, Özelleştirmeye 
Hayır" mitingine katılarak bir konuşma yaptı. 

KASIM 

3 KASIM 1998 
Genel Başkan Salim Uslu, Türkiye Gazeteciler Cemi
yeti (TGC)'nin Basın Ahlak Bildirgesinin tartışılması 
ile ilgili toplantıya katıldı ve burada bir konuşma yap
tı. 

5 KASIM 1998 
Genel Başkanı Salim Uslu, Türkiye Gönüllü Teşek
küller Vakfı (TGTV)'nin İstanbul'da yapılan İcra Ku
rulu Toplantısına katıldı. 

8 KASIM 1998 
Öz İplik-İş Sendikası'nın Niğde Şubesi'nin 4. Olağan 
Genel Kurulu Niğde'de yapıldı. Kurula Öz İplik-İş 
Sendikası Genel Başkanı Yusuf ENGİN, Hak-İş Genel 
Başkanı Salim USLU ile birlikte Genel Başkan Yar
dımcısı Hüseyin TANRIVERDİ ve diğer sendika yö
neticileri katıldı. 
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13 KASIM 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU, KKTC'nın An
kara Büyükelçiliğinin Ankara Palas'ta verdiği resepsi
yona katıldı. 

14 KASIM 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU ve Genel Eğitim 
Sekreteri Yusuf ENGİN, KKTC'nin 15. Kuruluş Yıl
dönümü etkinliklerine katılmak üzere Kıbrıs'a gittiler. 

17 KASIM 1998 
TBMM Sağlık, aile, çalışma ve sosyal işler komisyo
nu toplantısına Araştırma Uzmanı Şahin Serim katıl
dı. 

16-18 KASIM 1998 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tannverdi 
ve Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız, ETUC'un 
Viyana'da düzenlediği İstihdam konferansına katıldı
lar. 

17-19 KASIM 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU, Cumhurbaşkanı 
Süleyman DEMİREL'in davetiyle Avusturya'ya yap
tığı resmi ziyarette kendilerine refakat etti. 

18-19 KASIM 1998 
Hak-İş Genel Konfederasyonu Genel Eğitim Sekrete
ri Yusuf ENGİN, İstanbul'da MÜSİAD'ın düzenledi
ği 4. Uluslararası İş Formu Kongresi ve 6. Uluslarara
sı İş Fuarına katıldı. 

20 KASIM 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU ve Genel Eğitim 
Sekreteri Yusuf ENGİN, İstanbul Barosu'nun "Türki
ye'de İnsan Haklarının Geleceğine Doğru" konulu pa
neline katıldılar. 

22 KASIM 1998 
Öz Çelik-İş Sendikası'nın Gebze Şubesi'nin Genel 
Kurulu yapıldı. Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Öz 
Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Recai Başkan, Hak-
İş Genel Eğitim Sekreteri Yusuf ENGİN ve diğer sen
dika yöneticileri katıldı. 
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23 KASIM 1998 
Konfederasyonumuz Genel Başkanı Salim Uslu ve 
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi 
Ankara'da yapılan II. Din Şurası'nın Açılış Töre
ni'ne katıldılar. 

24 KASIM 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU, Türkiye-AB 
KİK Eş Başkanı Hüsamettin KAVİ'nin İstanbul Sanayi 
Odası (İSO)'nda düzenlediği hazırlık toplantısına 
katıldı. 

27 KASIM 1998 
Hak-İş Araştırma Uzmanı Şahin Serim, İktisadi 
Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen "Avrupa 
Birliği ve Türkiye'de Tüketicinin Korunması Poli
tikaları" konulu panele katıldı. 

28 KASIM 1998 
Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Salim USLU, 
sendikanın Karaman Şubesi'nin yeni binasının açı
lışını yaptı. 

28 KASIM 1998 
Öz Gıda-İş Sendikası İstanbul Şubesi Emek Şöleni 
düzenledi. Şölene Hak-İş Genel Başkanı Salim Us
lu ve diğer sendika yöneticileri de katıldılar. 

30 KASIM 1998 
Helsinki Yurttaşlar Derneği Başkanı Doç. Dr. Mu
rat Belge, Hak-İş'i ziyaret ederek, Genel Başkan 
Salim Uslu ile görüştü. 

ARALIK 

2 ARALIK 1998 
Hak-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Çalışma 
Hayatının ve Türkiye'nin güncel sorunlarını görüş
mek üzere toplandı. Kurul Toplantısı Genel Baş
kan Salim Uslu'nun basın toplantısıyla başladı. 
Toplantıya ayrıca Hak-İş'e bağlı sendikalar ve yö
neticiler katıldı. 

2 ARALIK 1998 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrı
verdi, Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 'Sivil 
Toplum Örgütlerine yaptığı İtalya ve Terör hakkın
da Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. 
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4 ARALIK 1998 
Amerikan Büyükelçiliği Çalışma Müsteşarı Henk 
Webb, Hak-İş'i ziyaret ederek, Genel Başkan 
Salim Uslu ile görüştü. 

4 ARALIK 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Irak Büyükelçisini 
ziyaret etti. 

5 ARALIK 1998 
Friedrich Ebert Vakfı ve CHP Araştırma ve Proje Mer-
kezi'nin ortaklaşa düzenlediği "Almanya'da İşsizlikle 
Mücadele Politikaları ve İşsizlik Sigortası Sistemi" 
konulu work-shop çalışmasına Araştırma Uzmanı Şa
hin Serim katıldı. 

5-6 ARALIK 1998 
TİSK'in 20. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. 
Genel Kurul'a Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve 
Genel Başkanı Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi katıldı. 
Uslu, bir de konuşma yaptı. 

5-6 ARALIK 1998 
Genel Başkan Salim Uslu, Gerede'de yapılan TGTV 
Kurucular Kurulu Toplantısına katıldı. 

8 ARALIK 1998 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Tanrı
verdi, sendika ile Gebze Belediyesi arasında imzala
nan Toplu-İş Sözleşmesi törenlerine katıldı. 

9 ARALIK 1998 
Genel Başkan Salim Uslu, Yerel Televizyonlar Birliği 
(YTB)'nin Ankara'da yapılan 'Yerel Medya Şurası'na 
katıldı. 

9 ARALIK 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Yardımcısı Hüseyin Tanrıver
di,Manisa Şubesi'nin düzenlediği Turgutlu Belediye-
si'nde çalışan üyelerimizle kaynaşma ve dostluk ge
cesine katıldı. 

10 ARALIK 1998 
Hak-İş'in 'Yarınki Türkiye' konferans serisinin 3 ncü-
sü olan "Tartışma Kültürü ve Düşünce Özgürlüğü" 
konferansı verildi. Hukukçu Doç. Dr. Şamil Sel-
çuk'un verdiği konferansın açılış konuşmalarını Hak-
İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Hak-İş Genel Eğitim 
Sekreteri Yusuf ENGİN yaptı. 

10 ARALIK 1998 
Genel Başkan Salim Uslu, başkanlığında Hak-İş Yö
netim Kurulu üyeleri TİSK Genel Başkanı Refik Bay-
dur'u yeniden genel başkan seçilmesinden dolayı kut
lama ziyaretinde bulundular. 

12 ARALIK 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Genel Sekreter Re-
cai Başkan ve Kardemir Yönetim Kurulu, ve Genel 
Eğitim Sekreteri Yusuf ENGİN, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Ecevit'i ziyaret ederek bir süre görüştüler. 

12 ARALIK 1998 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Tanrı
verdi, Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperati-
fı'nin Ostim'de yapılan 29. Olağan Genel Kurulu'na 
katıldı. 

12 ARALIK 1998 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkam Hüseyin Tanrı
verdi, "6. Yoksullarla Dayanışma Haftası" münasebe
tiyle düzenlenen etkinliklerin açılış programına katıl
dı. 

13 ARALIK 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Demokratik İşadam
ları Derneği (DEMSİAD)'nin Ankara'da düzenlediği 
"2. Ekonomi Zirvesi'ne katıldı ve Uslu burada bir ko
nuşma yaptı. 

14 ARALIK 1998 
Hizmet-İş Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, "6. 
Yoksullar Dayanışma Haftası" münasebetiyle YO-
YAV' Kültür Merkezi 'nde düzenlemiş olduğu "Cum
huriyet Döneminde Yoksullukla Mücadele Yolunda 
Yapılan Çalışmalar" konulu seminerde "Cumhuriyet 
Döneminde İşçilerin Sosyo-Ekonomik Durumu" ko
nulu bir tebliğ sundu. 

16 ARALIK 1998 
Konfederasyonumuz Genel Başkanı Salim Uslu, İşçi 
Emeklileri Cemiyeti'nin 14. Olağan Genel kurulu'na 
katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi 
de Genel Kurula divan başkanlığı yaptı. 

16 ARALIK 1998 
Hak-İş Genel Başkanı Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi 
ve Araştırma Uzman Şahin Serim, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı'nca düzenlenen "Üçlü Diyalog" 
toplantısına katıldılar. 
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««lir A BRIFF LOOK AT THIS ISSUE 

FROM THE PRESIDENT 
Stating that Turkey is still in the 28 th 

February process, Hak-İş President Salim 
Uslu claims that goverment and private 
organizations, including the media, are 
behaving in accordance with the 
characteristics of this process. He 
emphasises that the country is ruled by a 
resigned goverment for months, and 
forming a new goverment by the 
Parliament is not alloved. According to the 
President Uslu, solutions of domestic and 
foreign problems couldn't be achieved. 

Saying that the country needs a great 
compromise from all parts of the society, 
Uslu claimed that "Politics is an art of 
possibilities, and it is not possible to make 
possible the imporsible." 

USLU EVALUATED 1998 
In his press conference held in the 

confederation headquarters Hak-İş 
President Salim Uslu, evaluated the year 
1998 from ecomomic, social and political 
aspccas. Stating that 1998 has passed with 
political and economic. He identified one 
the most important problem of the country 
as the injustices in income distiribution. He 
claimed that the ecomomic crissis is 
wanted to be used to fire workers. Uslu 
also assesed the economic indicators of 
1998 by, showing tables and graphics. 

Events To Be Remembered 
The political developments in Turkey 

which we experienced after the "Susurluk 
Incident", extraordinary political situation 
which we live today, expell of Abdullah 
ÖCALAN from Syria to Italy via Moscow, 
economic crisis, oppressive practices of 
YÖK (Higher Education Board), RTÜK 
(Higher Board of Radio and Television), 
grant of the title of "State Artist" and the 
death of famous journalist Yavuz Gökmen 
are among the events to be remembered in 
this issue. 

FORMING OF NATIONAL 
LABOUR PLATFORM 

In order to save the workers from 
unwanted cosequences of the ecomomic 
crissis, the Labour Confederations decided 
to act together. Türk-İş, Hak-İş and Disk 

Presidents are coming together to make 
joint actions in the coming colloctive 
bargains ant strikes. In their joint press 
conference, Hak-İş President Salim Uslu, 
Türk-İş president Bayram Meral And Disk 
President Rıdvan Budak emphasised that it 
is unjust to make workers pay the bill of 
economic crisis. The Presidents also 
stressed that workers con not remain silent 
against this injustice. 

İlber ORTAYLI in the conversation, 
ORTAYLI, regretted the lack of artists, no
velists, authors of history. In addition, he 
criticized the separation of Ottoman and 
Republican era and mentiined the continu
ity of two cultures. To understand today, 
we must have specialits in literature, lingu
istics, history of western as well as eastern 
sources. Additionaly, the institutions sho
uld establish a well-organized archives in 
order to present first-hand sources to the 
researchers, ORTAYLI concluded. 

Kadir CANGIZBAY identified the 
term 'republic' as being equally adopted by 
whole segments of the society and equally 
distant to all. Based on this definition, a re
public must be pro-equality. Being a mem
ber of any race, hometown, or religion wo
uld not equip the individuals with any pri
vilege, according to Cangizbay. He has 
brought a philosophical approach to tribe, 
nation, and republic. 

As the republic get away from its cons-
titutients, he concluted, it resort to either 
official or inofficial methods to preserve its 
integration. 

Şahin UÇAR has first diagnosed the 
nature of the Ottoman State while it was 
strong enough carry out great tasks. Accor
ding to him, they did not recorded the 
structure and the methods of their succes
ses, because it is quite natural that healthy 
bodies are not aware of health. 

Uçar state that history has many simi
larities with dreams. Even if you have cer
tain clues about the part, it never reflect the 
exact realities of contemporary life. He al
so criticized the historians of being mere 
document readers. It is the mission of the 
philosophers to interpret the past events 

and the societies, according to UÇAR. 

Ercüment KURAN has first menti
oned the perception of history by diffrent 
ideological groups in Turkey and than 
drawn up an historical seppers of the soci
al structure in Turkey, as well as in the 
West. Kuran regretted the negligence of 
history by the young generations in our co
untry. He also emphasized that the people 
favor certain historical characters accor
ding to their ideologies. In conclusion, 
KURAN has given a chronological out line 
of Turkish attempts for development and 
modernization. 

Mimar TÜRKKAHRAMAN has 
described the field of interest of history. In 
this respect, many of the states handled 
history as an instrument of both domestic 
and international politics. 

When a country is in need of moral 
support, there is always a "golden age" of 
glorious victories to take refuge. He has al
so outlined the education of history in the 
early years of Turkish Republic. In those 
years, he stated that a new project of his
tory and society was carried out. Within 
such impositions, western history was also 
included in the curiculum. Between 1950
60 Democrat Party rule, it is observed that 
1789-1876 period was re-interpreted in 
school books. He concluded that in Turkey, 
political power has always determined 
what to teach and what to learn in history. 

Mehmet ÖZ has first examined the 
meaning of history. Other than academic 
history, certain ideological groups try to 
establish an historical perspective to legali
ze their own ideologies. Academic histori
ans are then, least influenced by official 
pressures, Öz advocated. After the nationa
list movements, certain geographic desc
riptions are brought to Turkish identity. 
Anatolia was divided into two eras: pre-
Turkish, and post-Turkish, according to 
him. This kind of anachronical approaches 
has created tensions between the members 
of different ethnic and ideological groups, 
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he concluded. 
Bülent ARI has identified history as 

the "mind" of a nation. The historical tre
asury of nation is closely related with its 
culture, art, science, and society. Accor
ding to ARI, writing of history in our cul
ture goes back to the time of Beyazid II. 
After the conquest of Istanbul, and estab
lishment of a great empire, a detailed Tur
kish history was ordered by the Sultan both 
in Turkish and Persian. Strange enough, 
400 years later, the foundation of Turkish 
History Association is among the major ac
tivities of Atatürk. He advocated that pra
ising our glorious history has been repe
ated to the republican rulers, although 
many of our bounds by the past are was tri
ed to bu cut off. 

Mehmet Ali KILIÇBAY first concer
ned the contrasting perception of history 
by certain ideological groups. In order to 
avoid different approaches, we have to ma
ke scientific criticisms, he advocated. In 
this sense, for an objective approach, a go
od knowledge of events and social life is 
required. In this opinion, everyone should 
accept historical realities at all aspects, 
whether positive or negative. In this re
gard, we should neither praise, nor humili
ate the past characters, but objectively cri
ticize them. Kılıçbay also touched opun the 
identities of Turk, Turkish, and Turkic, to
gether with nationality and citizenship. We 
should find a consensus in perceiving his
tory, according to Kılıçbay. 

Yahya DÜZENLİ has first taken into 
consideration the change in the method of 
historians. lust making records has evol
ved to making interpretations in our time, 
he stated. In addition, according to him, we 
are too much interested in history. 

Past should be utilized to construct a 
strong future. However, in Turkey, es
pecially in early republican era, an official 
history was imposed by the state. Such on 
imposition is one of the major elements of 
the ongoing tensions, he stated. 

Zakir AVŞAR concerned different 
descriptions of history in the society. 
Moreover political hostilities are widely 
included in the historical events. That is 
why, Avşar advocated, there are too many 
traitors in our history. The successors 
always blamed the predecessors for 
political justification. The republican era is 
no different, Avşar claimed. Political 
struggles and the conflicts between the 

rulers of that time are being taught us as 
the real historical facts and generally too 
much exaggerated, according to him. 

Conferences (Tomorrow's Turkey) 
Tomorrows Turkey-1: On the occasi

on of 23 rd Anniversary of Hak-İş, a series 
of conferences were organized on 24 Oct. 
1998 in Ankara. 

The first conference was given by Şe
ref Oğuz, from daily Milliyet. Oğuz has re
minded the crucial change both in produc
tion and marketting behaviour. Rapid de
velopments in manifacture and communi
cation bring us new horizons in employer-
empleyee relationship, he mentioned. Tra
de unions have to take relevant measures, 
Oğuz concluded. 

Tomorrows Turkey-2: The speaker of 
the second confrerence was Dr. Erdal ATA
BEK. He has harshly criticized the consu
mer society without tangible contribution 
to the production process. The young gene
ration in Turkey, according to Atabek is 
grown up without taking any responsibi
lity. For this reason, we do not have indivi
duals who carry conscious of responsibi
lity. In this respect, we should educate to 
our children from very early ages onwards, 
he advocated. 

Tomorrows Turkey-3: The third con
ference was given by Assoc. Prof. Sami 
SELÇUK. He focused on the universal hu
man rights declaration and the practices in 
Turkey. He discussed pillars of democracy 
and violations of democratic rights in Tur
key. He has also given the description of 
free thought, legal state, democracy, and 
individual freedom. In conclusion, he exp
lained the necessity of such freedoms in 
our country. 

23 rd Anniversary of Hak-İş was ce
lebrated on 22-24 Oct. 1998 with an inten
sive participation of ministers, deputies, 
senior officials and NGO resperentatives. 
Hak-İş president Salim USLU, made an 
openning address and dealt with the agen
da of Turkey. Among the participants were 
Bülent ECEVİT, Nami ÇAĞAN, İsmail 
CEM, Hüsamettin ÖZKAN, Hikmet ÇE
TİN, Recai KUTAN and Hasan Celal GÜ
ZEL. Participant praised the activities of 
Hak-İş and wished more successful years. 

In the second day, guests from foreing 
trade unions and international organizati
ons made short addresses. The participants 
were ILO representative in Turkey Gülay 

Aslantepe, ICFTU representative KAMA-
LAM, African Trade Unions Association 
General Secretary Dempa DIOB, Russian 
Trade Unions Cenfederation Vice-Presi
dent Ermek ZALEKSELOV, Bulgarian 
free Trade Unions Confederation President 
leliaskov HRISTOV, Azerbaijanian repre
sentative Adil DADAŞOV, Pakistan Nati
onal Labour Confederation member Şahid 
Mehmet Bey, Kosovo Free Trade Unions 
Confederation President Hayrettin GORA-
Nİ, Nahcivan Trade Unions Alliance Presi
dent Arif HÜSEYİNOV, Turkish Republic 
of Northern Cyprus Working Women Assi-
ciation President Makbule ÖTÜKEN, Iran 
Confederation General Secretary Ali Rıza 
MAHCUP and Turkish Republic of Nort
hern Cyprus Kamu-Sen President Ahmet 
Ötüken. 

Labor Law 
Assoc. Prof. Ercan AKYİĞİT has dealt 

with the legal status of yearly vacation. In 
introductory part, the basis of paying wage 
during the vacation was described. In se
cond and third part, duration and the amo
unt of payment was discussed. 

Following chapters were allocated for 
German, Swiss, and Turkish practices and 
the comparison between them. Examples 
were given from Turkish Court of Cassati
on interpretations. The conclusion part was 
focused on the personal evaluation of Dr. 
Akyiğit. 

Alınteriyle 
Yusuf ENGİN focused on the 

globalization, allienation, and or
ganizational culture in labor life. Accor
ding to him, trade unions were ints-
titutionalized from early 1950s onwards 
within the framework of adopting western 
institutions. For this reason, Engin went 
on, it did not have a strong base in the 
society. To overcome this problem, or
ganizational culture must be refined, and 
widely adopted by the society, he em-
pasized. 

In Hak-İş and Agenda, Aydın Ünal 
focused on different types of crissi we live 
in our country. His topic are: Crissis and 
Society, goverment Crisis, Political Crissi, 
Crisis Within the Institutions of State, 
Economic Crisis, Traditinol Crisis, 
Workers Crisis, and Attitude of Hak-İş 
Towards the Crisis. 

OCAK-99 119 HAK-İŞ 



Sendikacılık, Yabancılaşır 

Örgütsel 
kültüre evet!' 

demek yetmiyor. 
Bu kültürü 
sindirmiş, 

rafineleştirmiş, 
tabanına 

yabancılaşmamış 
sendikacılığa 

ve sendikacılara 
evet! demek 
gerekiyor. 

Yüzyılımızın sonuna geldiğimiz şu günlerde dünyanın adeta 'tek ülke-tek 
kurum'a dönüşmeye yüz tutmasıyla birlikte öne çıkan yapısal 
fonksiyonlardan birisi de 'Kurumsal Kültür' veya 'örgütsel kültür'dür. 

Dünyada özellikle örgüt ve yönetime ilişkin gelişme ve değişimler olağanüstü 
hızla devam ediyor. Dün akşam düşünülen ve yaşama geçirilmesi planlanan 
yapısal projeler sabah kalktığımızda neredeyse eskimiş oluyor. 

Bu gelişme ve değişimler arasında değişmeyen bir şey var. O da: Örgütsel 
kültür. Yaygın deyimle kurumsal kültür.. 

" Örgütsel kültür, "örgütün her kademesinde çalışanların davranışlarını ve 
dolayısiyle örgütün genel görüntüsünü şekillendiren değer, düşünce ve normlar 
bütünü"dür. 

Ayrıca "organizasyonun üyeleri tarafından paylaşılan inanç sistemi"dir. 
Bir diğer tanımlamayla; "Belirli bir grubun, gerek dış dünyaya uyum 

gösterme, gerekse kendi iç bütünlüğünü oluşturma sürecinde oluşmuş, bulmuş ya 
da geliştirmiş olduğu, doğrulukları kabul edilmiş olan ve gruba yeni katılan 
üyelere problemleri algılamaları, düşünmeleri ve hissetmeleri konusunda yol 
gösteren temel varsayımlar bütünü"dür örgütsel kültür.. 

Tek tek bireylerin bulundukları örgütsel yapılar içerisinde bir 'mensubiyet' 
bilincine varmaları ve bu bilincin tüm örgütü taşıyan ve yansıtan bir bünye 
oluşturması 'örgüt kültürü'nün öz'ünü oluşturur. 

Tüm örgütlerin veya kurumların gelişmesine bireyselliğin ötesinde 'sinerjik 
' katkı' yapacak olan ana ivmelerden birisidir 'örgüt kültürü'. 

Yüzyılımızın sonuna gelindiği şu günlerde toplumların atomize olanlarına 
kadar her türü kendi kültürleriyle varolma çabasındalar artık.. 

Globalleşme sürecinin getirdiği 'aynileşme-birbirine benzeme'nin hemen 
yambaşında 'farklılaşma'nın da bir 'yükselen değer' olduğu günümüzde, 
toplumlardaki kültür farklılaşması ve örgütsel kültürün önemi günümüzde daha 
çok hissedilir olmuştur. 

Yukarıdaki tanımlara uygun düşebilecek bir Sendikal Kültürün ülkemizde 
gerçekleştirildiğini söylemek oldukça lüks sayılır. Bu çerçevede günümüz 
sendikacılığına örgütsel kültür bağlamında baktığımızda ilk anda 
görebileceğimiz şey: Bir kurumsal kültürün yani oturmuş bir sendikal kültürden 
bahsetmenin oldukça zor olacağıdır. Bu kurumsal kültürün yerleşememesinin 
bizatihi tek başına nedeni hiç kuşkusuz sendikalar ve sendikacılar da değildir. 

Niçin değildir? 
Çünkü Türkiye'de 1952'de başlayan sendikal kurumlaşma ve (onunla birlikte 

oluşamayan) 'sendikal kültür' bir ihtiyacın ortaya çıkardığı gerçeklikten 
kaynaklanmıyordu. 'Bizde de olsun' anlayışının getirdiği kurumsal benzeme'den 
gıdalanan bir arka plandan kaynaklanıyordu. 

Fakat bugün dünyamızın geçirdiği önemli kurumsal değişikliklerden sonra 
yeni yapıların kabuk bağlayacağı şu günlerde her ne kadar bir ihtiyacı 
karşılamaktan kaynaklanmasa da 46 yıllık bir sürecin sonucunda sendikacılığın 
önüne önemli bir ihtiyaç çıkmaktadır: örgütsel kültür oluşumu.. 

'Bilgi çağı yapılanmaları' deyiminin bir damak tadından öte bir anlamının 
fazlaca ortaya çıkmadığı günümüz Türkiye'sinde sendikacılığın yeni şartlarda 
varolabilmesi ve değişerek gelişebilmesinin ana kuralı sendikal kültürün 
oluşturulabilmesidir.. 

Bu sendikal kültür bir anda oluşmuyor. 
Yılların deneyiminden ve süzgecinden geçen birikimlerle oluşuyor. 
Temsil edilen tabanla birlikte 'ortak yaşama alanları'nın dışına çıkmamakla 

oluşuyor. -
Statükoyu muhafazayla oluşmuyor, sürekli dinamizmle oluşuyor. 
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• • 

ve Örgütsel 
• • 

Üzerine ••• 

Temsil edilen yerde tekelci bir 'güç merkez'i tesis etmekle değil, "örgütün her 
birimi bir güç merkezidir" anlayışıyla oluşuyor. 

Katı hiyerarşik şablonlarla değil, esnek yapılanmalarla oluşuyor. 
Temsil edeni ve edileniyle birlikte "ya birlikte varız ya da birlikte yokuz" 

anlayışıyla oluşuyor. 
Tek cümle ile Sendikal Kültür; (bugün kamuoyundaki olumsuz profiliyle) 

"Sendika Ağalığı"nı "Sendika Ağırlığı"na dönüştürecek bir temel anlayışla 
oluşturulabilir! 

İddiadan öte bir gerçeklik olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Yeni dünyada; 
sendikal kültür varsa sendikalar da var olacaktır. 

Sınırların ve sınıfların giderek ortadan kalktığı ve yerine 'egemen sınıflar'ın 
yokedici bir biçimde kendini gösterdiği dünyamızda Türkiye'nin bu rüzgardan 
etkilenmeyeceğini söylemek oldukça ucuz bir boşvermişlik olur. 

Onun için geniş çalışan kesimlere dayalı, onların katılımlarını 
genetikleştirmiş bir sendikal kültür yeni çağ endüstriyel ilişkilerinde varolmanın 
ve değişerek gelişmenin kuralı olmaktadır. 

'Örgütsel kültüre evet!' demek yetmiyor. 
Bu kültürü sindirmiş, rafineleştirmiş, tabanına yabancılaşmamış 

sendikacılığa ve sendikacılara evet! demek gerekiyor. 
Buna evet demek de yetmiyor, 'temsil'in yerini giderek 'katılım'a terkettiği 

bir dünyada tabanıyla bütünleşmeye evet! demek gerekiyor. 
Bu evet'ler de yetmiyor, gereğini yapmak ve bu evet'lerle birlikte bir 'eylem' 

çizgisi oluşturmak gerekiyor. 
Bu çizginin başlangıç ve bitiş noktası: Tabanla yabancılaşmama'dır. Bu iki 

nokta arasındaki gel-git'ler örgütsel kültürün ve gelişimin belirgin rengini ortaya 
koyacaktır. 

Ülkemizde sendikal yapılanma ve işlevlerde en belirgin olan şey: Devasa 
mekanlar ve araçlardır. Sendikacılık adeta bunlarla özdeşleştirilmiştir. Yani 
duvarlar ve metal levhalar arasında (tabanının aksine) halinden memnun 'seçkin 
işçiler tabakası'! 

Ünvanınız 'uzun' olabilir, 
Görkemli binalarda oturabilirsiniz, 
Son model muhteşem arabalara binebilirsiniz, 
Gucci elbise giyebilirsiniz, 
Versace kravat takabilirsiniz, 
Harıods mağazasından ayakkabı siparişi verebilirsiniz, 
Sanal marketlerden sanal alışverişler yapabilirsiniz. 
Yani 'profesyonel'lerin oturduğu, bindiği, giydiği gibi oturabilir, binebilir, 

giyinebilirsiniz. Ama 'kafanız profesyonel' değilse, bir ahlaki kaygı 
taşımıyorsanız ve temsil ettiğiniz kitleye dayalı, yabancılaşmadan arınmış bir 
'örgütsel kültür'ü yerleştirip sindirememişseniz bunlarla ancak 'kendinizi' bir 
süre avutur ve kendinizden kaçarsınız. Sonra da 'huzur içerisinde' hayattan 
çekilirsiniz! 

Bilinen bir deyimi alanımıza uygularsak: Doğru zamanda, doğru insanla, 
doğru hedefe, doğru bir sendikal kültürle kilitlenmek.. 

Bilgi yoğun bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bilgi üreticisi insan, oluşturacağı 
kurumlarda kendini kaybetmemeli, kendisine ve çevresine yabancılaşmamalı.. 

Mevlana;^Nice elbiseler gördüm içinde insan yoktu'^ldiyor. 
Biz de diyoruz ki: "Savaşı kışlalar değil askerler kazanır!" 

I 1! M 1 1 I 
Yusuf ENGİN 
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