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75. Yıl Kutlamalaı
Millet olarak bir imparatorluğun

ve törenleri 75. Yıl kutlaması çerçe

çaresiz yüzü ile zenginleşmenin se

enkazından bir devlet ve Cumhuriyet

vesine dahil ederek ipin ucunu kaçır

fil, sefih ve ihtişam içinde yüzen çir

yaratmadaki başarımız gerçekten gu

ma eğilimlerinin önüne geçilebilme-

kin yüzünün oluşturduğu gittikçe de

rur ve heyecan verici tarihi bir dö

sidir. Aynı şekilde her türlü abartılı,

rinleşen uçurumun büyüdüğü bir dö

nüm noktasıdır. Bu başarı bütün bir

yapay ve ciddiyetsiz tutumları bu

nemden geçiyoruz.

milletin kanıyla, canıyla, katkı ve ka

çerçevenini dışına çıkarabilmektir.

Enflasyon, işsizlik, gelir dağılı

tılımıyla elde edilen bir sonuçtur. Bu

Aksi halde 75. yıl kutlamaları istir-

mındaki adaletsizlik, yolsuzluk, iş

yüzden milli mücadele, milletimizin

marcıların gövde gösterisine dönü

kence ve insan hakları ihlalleri, sivil

kahramanları öncülüğünde gerçek

şür ve toplum bu konuda da umutsuz

toplum örgütlerinin ve siyasi partile

leştirdiği bir varolma savaşı, tutkulu

ve yılgın bir karamsarlığa kapılır.

rin siyasal toplum lehine güç ve iti

bar kaybı, inandırıcılığı tartışılan si

ve coşkulu bir direniş ve hayata tu

75. Yıl kutlamalarının ikinci bo

tunma çabasıdır. Türkiye Cumhuri

yutu da bu vesileyle 75 yılılk süreci

yeti bu çabanın eseridir. Bu çabayı

her alanda ve değişik bakış açılarıyla

Cumhuriyetten demokrasiye gi

gösteren millet biziz, devlet ve cum

gözden geçirmek, bir özeleştiriye ka

den yolda daha henüz demokrasi mi,

huriyette bizim devletimiz ve cum-

pı aralamaktır ki, yapılabilecek en

cumhuriyet mi sorusuna ikilemine

huriyetimizdir.

önemli çalışmalar da bu tür çabalar

hapsedilmiş bir toplum. Fikir, sanat

dan oluşacaktır.

ve kültürde büyük bir gerileme.

Milletimizin yıldızının parladığı

yasi yargılamalar.

başörtüsü

Bütün bunlar 75. Yıl kutlamaları

75 yılında düşünülen büyük törenle

problemi yüzünden sokağa dökül

na hazırlandığımız bir döneme ait

rle kutlama projesi ne yazık ki, buna

mek zorunda kaldığı, üniversiteler

görüntülerdir ve bu görüntüler Tür

lımlı bir dönemimize rast gelmekte

dahil eğitim kurumlarının eğitim,

kiye'nin bugünkü manzarasıdır.

dir.

öğretim bilgi öğretme konusundaki

Toplum her kurumdan, her ke

Bu yüzden biz Cumhuriyeti kut

yetersizliği, yolsuzluk, mafyalaşma

simden, her kuruluştan müşteki ve

lama çalışmalarının iki boyutu olma

ve hukukdışılığın inanılmaz boyutla

muzdarip. Resmi ve sivil her türlü

sı gerektiği hususuna dikkat çekmek

ra ulaştığı, yargının bağımsız olma

kurum ve kuruluş aktüel tartışmalar

istiyoruz. Bunun birinci boyutu kut

dığının en üst yargı organlarının

içinde aşınıp duruyor.

lamaların toplumu siyasal görüşleri

mensupları tarafından dile getirildi

Bu manzara hiçte iç açıcı değildir

ne göre bir ayrıştırma vesilesi haline

ği, gerek çevre kirliliğinin gerek top

ve cumhuriyetimizin 75. yıldönümü

getirici bir tarz yerine 75 yıl önce bü

rak ve ahlak erozyonunun, kimlik

kutlamalrına

tün kesimlerin katkı ve katılımıyla

kaybının, kültürel ve sosyal yozlaş

önemli husus bu zaaflarımızdır.

gerçekleştirdiğimiz bu başarıyı bir

manın, rüşvet ve iltimasın had safha

Bizim en büyük faziletimiz belki

bütünleşme vesilesi haline getirilme

ya vardığı, bölücü terörün, kent terö

75. yıl kutlamaları vesilesiyle bütün

si, 75 yıl önceki çoşku, tutku ve bü

rünün, trafik terörünün önünün alı

bu eksiklerimizi, yanlışlarımızı, ba

tünlüğümüzün bugüne taşımasıdır.

namadığı, sosyal güvenlik ve sağlık

şarısız kaldığımız alanları samimi

Burada da dikkat edilmesi gereken

kurumlarının iflas noktasına doğru

yetle, açık yüreklilikle, korkmadan

noktada ölçüyü kaçırıp tuhaf festival

sürüklendiği, yoksulluğun kara ve

ve bilimsel disiplinlerin ilkeleri için

bir anda kurulan Cumhuriyetimizin

Bugün

yüzbinlerin
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gölge

düşüren

en

e Özeleştiri
de tartışmak ve bir çıkış yolu ara
maktır.

Yeniden başlamanın şartı Cum

huriyetle başladığımız ve demokra

Yeri gelmişken hemen şunu ifade

siye doğru ilerlediğimiz yolculuğa

edelim ki; bugün gelinen nokta el

daha ileri noktalara ulaşmak amacıy

bette dün yaşadıklarımızın bir sonu

la devam etmektir.

cudur. Ama bugün gelinen noktayı

Cumhuriyetin kurucularının bir ku
suru gibi

anlayıp onlara fatura et

mek, kendi sorumsuzluklarımızı ve

yanlışlarımızı görmezden gelmek ne
kadar yanlışsa, bu eleştirilerin böyle

bir niyete dayandığı şeklindeki şüp
he, itham ve suçlamalarda o kadar

yanlıştır.

Yeniden başlamanın anlamı kut

sal zamanlar icad ederek o dönemle
re geri dönmek değil, bugünkü kirli

liklerden, eksiklerden, yanlışlıklar

dan kurtularak yola devam etmektir.
Aksi halde Cumhuriyet kutlama
ları bir mirası ve bu mirasın duyarlık

ve çoşkusunu yeni nesillere aktaran

Şunu kimse unutmamalıdır ki,

bir şenlik değil, yeni bir kavga ve

Türkiye'de cumhuriyet karşıtı ciddi

paylaşım vesilesi haline gelen, ruh

ye alınabilecek bir siyasal ve ideolo

suz, duygusuz, coşkusuz bir şekilde

jik akım ya da toplumsal kesim yok

yerine getirilen resmi bir görev, bir

tur. Bu yüzden bu özeleştirinin önü

rutin haline gelir.

nü tıkamak isteyenlerin hangi çıkarın

Böyle bir kutlamanın ne topluma

peşinde olduğunu görmek hiçte zor

ne yeni nesillere ne de yeni bir

değil. Nitekim irtica kampanyaları

gelecek kurmaya katkısı olmaz.

nın ardından nelerin kavgasının ya

pıldığı bugün herkes tarafından anla

şılmıştır. Mafya kasetlerinin ortaya
çıkardığı görüntü nereden bakılırsa
bakılsın tam anlamıyla bir yeniden

başlama noktasına geldiğimizi gös
termektedir.

Fakat yeniden başlamanın şartı

Hatta bir çok safiyane sorunun
cevabını bulmakta güçlük çeker,

neyi, niçin kutladığımızı anlamakta
büyük bir çaresizliğe ve utanca

düşeriz.
Toprağın

altındaki ve üstün

dekileri mutlu kılmanın yolu budur.

toplumu devre dışı bırakan, halkın

Daha fazla özgürlük, daha fazla

özlem ve taleplerini yok sayan, yeni

demokrasi, daha fazla adalet ve daha

bir toplum yaratmak isteyen toplum

insanca bir hayat...

mühendislerinin tutumunu bütünüy
le terketmektir.

Salim USLU

75. Yılı bu özlem ve taleplerle

kutlamalıyız.
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I opium
her kurumdan,
her kesimden,
her kuruluştan
müşteki ve muzdarip.
Resmi ve sivil her türlü
kurum ve kuruluş
aktüel tartışmalar
içinde aşınıp duruyor.
Bu manzara hiçte iç
açıcı değildir ve
cumhuriyetimizin 75.
yıldönümü
kutlamalarına gölge
düşüren en önemli
husus bu zaaflarımızdır.

ndem
Aydın Unal

"KARDEŞ KAVGASI" DEYİMİ

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendika
sının Ankara Büyükşehir Belediyesi
ile sürdürdüğü Toplu İş Sözleşme gö
rüşmeleri tıkanınca, Ankara'da grev
kararı alındı. Grev tam 22 gün sürdü.
Sonuçta yumuşama sağlandı ve grev
sona erdi. Ancak işçinin derdi sona er
medi. Kapalı kapılar ardından yürütü
len operasyonlarla Hizmet-İş Sendikası'na üye işçiler bir başka sendikaya
zorla üye yapılmaya başlandılar.
Grevin ayrıntıları gerek derginin
sayfalarında, gerekse diğer yayın or
ganlarında geniş şekilde yeralıyor.
Burada üzerinde durmaya çalışacağı
mız konu, grevin gerek basında, ge
rekse kamuoyunda ele alınış şekli. Sık
sık kullanılan, "Kardeş kavgası" deyi
mi, ya da "Faziletliler birbirine düştü"
ifadesi, daha da ileriye giden ve "İs
lamcı Kardeşlerin Kavgası" şeklinde
yapılan açıklamalar.
Tartışmayı açıklığa kavuşturmak
için bir takım terimlerin de açıklığa
kavuşturulması gerekiyor. Ancak ya
zıktır ki bu terimler Türkiye'de yıllar
dır tartı^lıyor ve hiçbir zaman ne ger
çek anlamda, ne de bilimsel anlamda
karşılığını bulamadılar.
Terimlerin karşılığının bulunmayışı
nın altında, sağlıklı bir tartışma platfor
munun oluşturulamaması yatıyor. Ge
nelde bu türden tartışmalar kamplaşma
larla başladığı için, karşı kişi, aslında tar
tışmaya karşı aldığı tavırla karşısında
olduğu tarafa karşı tavrını ortaya
koyuyor.
Dolayısıyla terimleri biraz daha
somut bir zemine çekerek, güncel an
lamda bu terimlerin neler ifade etme
ye çalıştığını, Hak-İş'le ne gibi bir
bağlantısı olduğunu açıklamaya çalı
şalım.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile
Hak-İş işçilerinin grev yapması anor
mal karşılanıyordu. Zira basında çı
kan iddialara bakılırsa, Hak-İş Fazilet
Partisi'ne yakın bir Konfederasyondu.
Belediye Başkanı da Faziletli olunca,
bu tartışma şaşırtıcı geliyordu.
Bu tartışmanın birkaç boyutu var.

Bİr Grevin ardından...
Birincisi, Hak-İş Fazilet'e yakın
bir Konfederasyon mudur?
İkincisi, Hak-İş İslamcı bir konfe
derasyon mudur?
Üçüncüsü, Fazilet Partisi ile aynı
görüşlere sahip olduğunu bir an olsun
kabul etsek bile, Fazilet Partisi'ne
bağlı bir belediye ile greve gidilir mi?
Yani herhangi bir tartışmaya girmek
"caiz" mi?
Şimdi yukarda geçen terimler ve
kullanışlarını da içine alarak bu soru
ların karşılığını bulmaya çalışalım.
HAK-İŞ
VE SİYASİ PARTİLER

Hak-İş'in siyasi bir partiye yakın
lığı kurulduğu günden beri iddia edil
mektedir. Kimi tartışmalarda bu iddia
pervasızca dile getirilmekte, Hakİş'in ortaya koyduğu politikalar, yak
laşımlar, eylemler ve düşünceler gözardı edilerek sadece bir takım ölçü
sayılmayacak göstergelere bakılarak
bu ithamlar yapılmaktadır.
Hak-İş, özellikle son olağan genel
kurulunda bu ithamların üzerinde dur
muş ve bir siyasi partiye yaklaşımının
hangi ölçütlerde olacağının ilkelerini
sık sık deklare etmiş ve genel 8. genel
kurul kararlan ile de kamu oyuna mal
etmiştir.
Burada bir kez daha tekrar etmek
te fayda var: Hak-İş'in siyasi partilere
yaklaşımı sempati empati ölçüleri
içinde değildir. Hak-İş hiçbir zaman,
ne seçimler sırasında, ne de iktidarla
ra karşı, hedef gösteren olmamıştır.
Hak-İş'in siyasi partilerde ilgilendiği
nokta, onların programları ve politika
larıdır. Nitekim yapılan bütün açıkla
malar da, bir seviye dairesinde, bilim
sel ve yol gösteren ya da eleştiren bir
tavırla yapılmıştır.
Siyasi Partinin ideolojik yaklaşım
larından daha çok, Türkiye için yap
maya çalıştıklarıyla ilgilenir Hak-İş.
Siyasi Partinin Türkiye'ye ne ka
zandıracağı ve ne kaybettireceği üze
rinde durur.
Siyasi Partinin demokrasi yaklaşı
mı üzerine kafa yorar.
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Siyasi Partinin Sosyal politikaları
nı öncelikle inceler.
Siyasi Prtinin Türkiye'de çalışma
hayatının sorunlarına yaklaşımını ve
bakışını mercek altına alır.
Siyasi Partinin emeğe yaklaşımını
ve bakışını irdeler.
İktidardaki siyasi parti ya da parti
lerin, vaadlerine ne kadar sadık olduk
larını takip eder.
Yine bu partilerin icraatlarının ge
nelde Türkiye, özelde ise Türk çalış
ma hayatının sorunlarına ne kazandır
dığına bakar.
Bu incelemelerin sonuçları ise,
çeşitli eylem planları ve uygulamaları
ile desteklenir.
Partinin dünya görüşü, ideolojisi
her ne olursa olsun, Hak-İş olumlu

gördüğü, faydalı gördüğü bir icraatın
destekçisidir.
Ve yine siyasi partinin dünya gö
rüşü ve yaklaşımı her ne olrusa olsun,
Hak-İş, Emeğin ve Türkiye'nin zara
rına olacak bir icraatın karşısındadır.
Bu karşıtlığı demokratik tepkilerle or
taya koyar. Uyarır, aydınlatır, eleştirir
ve gerekirse eylem yapar.
Hak-İş'le Fazilet Partili Belediye
arasındaki tartışmaya yukardaki ilke
ler açısından bakıldığında, şaşırtıcı
hiçbir nokta yoktur. Hak-İş belediye
başkanının siyasi görüşüne göre değil,
partisine göre değil, icraatına göre ta
vır almıştır. Hak-İş'i bir siyasi partiye
yakın görenler ise, bu grevle birlikte,
ithamlarının havada kalması nedeniy
le şaşırmaktan öte birşey yapamamış
lardır.
Oysa bu yeni bir tavır, bir değişim
ya da dönüşüm değildir. Dün de aynı

eylem içinde olabilirdi Hak-İş. Nitekim yarın
da aynı tavır içinde olacaktır.
Düne kadar yazılarımızla, konuşmaları
mızla, yayınlarımızla anlatmaya çalıştığı
mız bu ilkeli ve kararlı tutum, bu grevle bir
likte somutlaşmıştır. Bu nedenle son tartış
ma kardeş kavgası değil, Hak-İş'in bu güne
kadar anlatmaya çalıştığı ilkeli ve kararlı tu
tumunun bir göstergesidir.
HAK-İŞ VE İSLAMCILIK

İslamcılık teriminin Türkiye'de ne an
lamda kullanıldığı belli değildir. Ancak
güncel kullanımıyla ele alındığında, tam bir
daire çizilemese bile, genelde yerlilikle ay
nı anlama geldiği görülecektir.
Bizzat devlet tarafından da sık sık dile
getirilen bu ve benzeri kavramlar, Türki
ye'de uygulanan sağlıksız ve otoriter laiklik
anlayışının türettiği kavramdır.
Kimi zaman yemeğe başlarken "besme> le" çeken bir kişi islamcı kabul edilmekte,
tabii yan kavramlarla da bu yakıştırma des
teklenmektedir. Aynı. kişi, mürteci, yobaz,
, softa, anti laik, anti kemalist, Atatürk düş
manı, devlet düşmanı, sistem düşmanı, geri
ci, fundamentalist, köktendinci gibi yaftalanmalara da maruz kalmaktadır.
Aynı çerçeve içine, Türkiye'de varlığı
ciddi şekilde tartışma götüren, bir takım ha
yali terör örgütleri de girmektedir. 65 mil
yon insanın yaşadığı ve birikmiş ve ciddi
sorunları olan bir ülkede terör örgütlerinin
ve birtakım marjinal grupların varlığı gayet
doğal; ancak bu gruplar, birçok batılı ülke
de birer renk olarak varlıklarını sürdürmek
tedirler. Eyleme başvurmadıkları sürece bir
tehdit olarak görülmezler ve sürekli kontrol
altındadırlar. Eyleme başvurdukları anda da
devlet daha önceden almış olduğu önlem
lerle bu örgütleri etkisiz hale getirir.
Türkiye'de, çoğunlukla hayali de olsa
bu tür örgütlerin varlığını kabul etmek ya da
yadsımak bir şeyi değiştirmese gerek. Tele
vizyon ve gazete haberlerinden anladığımız
kadarıyla örgütlü bir terörist gruptan bah
setmek mümkün değil. Birkaç provakatif
olay dışında da Türkiye genelinde bu örgü
tün ya da örgütlerin izlerine rastlanmıyor.
Ancak herşey zıddıyla kaimdir kuralı
gereğince, olsa gerek devletin bazı etkili ve
yetkili kurumları sık sık bu tehdide vurgu
yapılorlar. Bu tehdit görülmüyor, artcak var
olduğu iddia ediliyor. Yine rivayetlere göre
bu tehdit saman altından su yürütüyor ve
çok tehlikeli bir boyuta doğru yol alıyor!"
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Eğer böyle bir tehdit varsa, bunun
karşısında bizzat halk olacaktır. Yine
sık sık dile getirildiği gibi devlet de üç
beş çapulcuya pabuç bırakacak kadar
zayıf olamaz.
Bizi asıl ilgilendiren konu, bu çer
çevedir. Özellikle geçtiğimiz iki yıl
boyunca sürdürülen anti demokratik
uygulamalara neden olanlar, Türki
ye'de, yemeğe başlarken "besmele"
çeken kişiden, silahlı eylem hazırlı
ğında olduğu iddia edilen kimselere
kadar geniş bir yelpazedeki kesimi
tehdit unsuru olarak değerlendirdi.
Yeşil sermaye, başörtülü öğrenciler,
irticacı kaymakamlar, gerici bürokrat
lar, yobaz öğretmenler, irticacı asker
ler... denilerek geniş bir adam kıyımı
operasyonu yürütüldü.
Halkın ezici bir çoğunluğu tehdit
unsuru olarak görüldü. Ülkenin doğu
ve güneydoğusunda kanlı bir terör ör
gütü her gün asker ve sivil katleder
ken, enflasyon insanları cinnetin ucu
na sürüklerken, işsizlik köprü üstle
rinde intiharla anılırken, Anadolu in
sanı, anadolu sermayesi, Anadolu ku
ruluşları birinci tehdit olarak görüldü.
Bu yaklaşımın ardındaki niyet bu
gün daha da anlaşılabilir durumda.
Örneğin Yeşil sermaye olarak nitele
nen ve tehdit unsuru olarak görülen
kesimin karşısında hortumlayarak, ça
larak, sömürerek para kazanma hır
sına sınır tanımayan bir kesimin, bu
tartışmadan büyük çıkar sağladığı or
taya çıktı.
Sonuç olarak, İslamcılık kavramı
nın bilimsel ve güncel anlamının öte
sinde kullanılması başka bir kavramın
üzerinde durulması geriktiriyor. Bu
kavram da yerlilik kavramıdır. Bakka
lın, eczanenin, kasabın, kebapçının,
leblebicinin islamcı veya değil ayrı
mına tutulması görülmüş şey değildir
ve olamaz da. Dükkan sahiplerinin
dünya görüşleri ile yaptıkları- sattıkla
rı eşyalar arasında bir bağlantı kurula
maz.
Bu anlamda Hak-İş'in İşçi Konfe
derasyonu olduğu bir kez daha hatırla
talım. Konfederasyonun yöneticilerin
dünya görüşleri, dünyanın her yerinde

olduğu gibi Türkiye'de de mevzu ba
his olamaz.
Hak-İş, renkliliğiyle, demokratik
yapılanması ve tavırlarıyla, demokra
tik duruşuyla ve eylemleriyle, illa bir
sıfatla değerlendirilecekse, bu yerlilik
sıfatıdır. Hak-İş bu ülkenin bir kuru
mudur. Yerlidir. Bu ülke için, onun in
sanları için, emek için, işçi için çalışır
ve bu çalışmada da renkleri ve ideolo
jileri gözönünde bulundurmaz.
. . . VE FAZİLET PARTİSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile
yapılan grevle başlayan tartışmanın
yankılarını ele almaya ve Hak-İş'in
duruşunu anlatmaya çalıştık.
Ancak bu tartışmada, bizi ilgilen
dirdiği kadarıyla, Fazilet Partisi'nin
duşundan da bahsetmek gerekiyor.
Kendisine yakıştırılan ve bazıları
nı kendisinin de kabul ettiği sıfat ve
kavramların ötesinde, Fazilel Partisi
yerlilik iddiasında olan bir partidir.
Bunun bir takım doğal sonuçları
nın olması gerekir. Bizi ilgilendirdiği
kadarıyla dedik. Bizi ilgilendiren nok
ta, bu grevin 22 gün boyunca sürmesi,
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde
çalışan işçiler ve onların haklarıdır.
Yani can alıcı iki kelime: Hak ve
Emek. Fazilet Partisi'nin duruşu ve
söylemi gözönünde bulundurduğun
da, bu iki kavrama karşı aşırı bir has
sasiyet içinde olması beklenir.
Ne yazıktır ki, bu duruş ve tavır
sergilenmemiştir.
Grev ve sonrasında cereyan eden
olaylar Belediye Başkanıyla sendika
arasındadır. Ancak gerçek sendikanın
üst örgütü olarak Hak-İş, gerekse Be
lediye Başkanının Partisi olarak Fazi
let Partisi bu tartışmanın kaçınılmaz
olarak içindedirler.
Fazilet Partisi, emek ve hak konu
sundan iyi bir sınav verememiştir.
Sessiz kalmak, uzakatn seyretmek,
belediyeden çok sendikayı tavize zor
lamaktan öteye gitmemiştir.

EKİM'98 6 HAK-İS

Bunun Türkiye'de genel fakat he
nüz ortaya çıkmamış bir hastalık oldu
ğunu belirtelim. Ülkemizde yerlilik
kavramı içine girecek çok sayıda ku
ruluşun, emek ve hak konusu günde
me geldiğinde, söylemlerinin arkasın
da pratik olarak bulunmadıkları ortaya
çıkmıştır.

SONUÇ:GREVDEN KİM
KAZANÇLI ÇIKTI?
Ankara'da 22 gün süren grevden
kimin kazançlı çıktığını belirlemek
zor.
Tabii ki işçi kazançlı çıkmıştır.
Hakkını almıştır. Direnmiş ve kazan
mıştır. Ancak grev meydanında kaza
nılan bu hak, sinsice manevralarla, so
ğuk savaş taktikleriyle başka bir ma
ceraya çekilmiştir. Hakkı yerine tes
lim etmekten rahatsız olanlar, kendile
rine her an boyun eğecek muhataplar
bulma çabalırı içine girmişlerdir.
Kavram kargaşasının içinde boğu
lanlar, "kendilerinin" zannettikleri
muhatabın hak karşısındaki kararlı
tavrını görünce, "kendilerinin" olan
başka bir muhatap bulmaya çalışmış
lardır. Bu muhatap da yine görevini
hiç yabancılık çekmeden benimsemiş
ve sinsi oyunun bir parçası haline ge
livermiştir.
Ortaya çıkan sonuçlardan biri
açıkça şu değil midir? "Bu sendika
bana boyun eğmiyor. İşçiler senin
üyen olsun. İstediğim zamatr boyun
eğersin!"

CUMHURİYET'İN 75. YILINDA
«

İkinci bir sonuç, Hak-İş'in ve
onun sendikalarının, yöneticilerinin,
üyelerinin kararlı tavrıdır. Hak-İş'in
ilkeli, kararlı, dirençli ve demokratik
tavrı bu grevle birlikte bir kez daha
somut olarak görülmüştür.
Fazilet Partisi'nin emeğe yaklaşı
mı konusunda önemli ipuçları elde
edilmiştir. Fazilet Parisinin bütün or
ganlarıyla ve yöneticileriyle emeğe
bakışını bir kez daha gözden geçire
bilmesi için önemli bir fırsat ortaya
çıkmıştır.
Kamuoyunda ve bazı basın yayın
organlarında çıkan, "yapmayın, elaleme rezil oluyoruz", "uzaktan seyredip
seviniyorlar", "kardeş kavgası", "Kol
kırılır yen içinde kalır" gibisinden ifa
delerin muhatabı olmadığımızı bir kez
daha tekrar edelim. Bütün bunlar yerlilik çerçevesi içinde doğru olsa bile,
birilerinin daha yerli bir çizgiye, ya da
tam yerli bir çizgiye oturması gereki
yor.
Son olarak, "Birbirlerine düştü
ler", "İslamcı Kardeşlerin Kavgası",
"Faziletliler Anlaşamadı", "Bakın işte
bunlar böyleler" gibisinden açıklama
lara da prim vermiyor ve muhatap ol
madığımızı tekrarlıyoruz. Kamplaş
maların da Türkiye'yi hiçbir yere götüremeyeceği gerçeğini bir kez daha
vurguluyoruz. Yukarda açıklamaya
çalıştığımız Hak-İş'in duruşuna ilişikin ifadeler de bu tür yaklaşımların
boş olduğunu göstermektedir.
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lanıyor. Türkiye ise hala
kısır çekişmelerle, an
lamsız tartışmalarla, so
nu gelmeyen kavgalarla
vakit yitiriyor.
Karnavallar, klasik
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batı müziği konserleri,
İ S T İ H D A M
balolar, marş yarışmala
11
rı, pankartlarda kalan
sloganlar, ülkenin her
Ü R E T İ M
yerine yapıştırılan 75.
Yıl logoları, açılışlar ve
nutuklarla cumhuriyetin
T Ü R K İ Y E
kuruluşunu kutlayanlara
bir önerimiz var. Gelin
bu fırsatı değerlendirin
HAK-IŞ KONFEDERASYONU jjfr ve özeleştiriye başlayın.
W
Cumhuriyete karşı olan
lar var deyip olmayacak
bir hayali tehditle ülkeyi
sürekli olağanüstü hal üzerinde tutmaktansa, ileriye bakalım. Dünyaya
bakalım dünyanın gündemiyle ülke
mizin gündemi aynı değil. Doğuyla
kendimizi kıyasladığımızda ileri bir
ülkeyiz diye avunabiliriz, ama batıyla
Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim
kıyasladığımızda, 75 yıldaki fırsatları
1998'de kuruluşunun 75. Yılını kut
da iyi değerlendiremediğimiz görüle
larken, Hak-İş Kofederasyonu da aynı
cektir.
hafta, 22 Ekim'de başlayan ve üç gün
Hak-İş, 23. yaşına girerken geçmi
sürecek etkinliklerle kuruluşunun 23.
şine gururla bakıyor. Genç bir konfe
Yılını kutluyor.
derasyon olmasına rağmen, emek mü
Hak-İş'in, Cumhuriyet'in Kurulu
cadelesinde verdiği gayretlerle sık sık
şunun 75. Yılı içi hazırladığı afişler,
adından sözediliyor. Bir sivil toplum
bir eleştiriyi ve bir özlemi ifade edi örgütü olarak örnek gösteriliyor.
yor:
Hak-İş, kısır tartışmaları da aşmış
Cumhuriyetin 75. Yılında:
bir şekilde 2000 yılının sendikacılığı
Daha Fazla DEMOKRASİ, Daha na hazırlanıyor. Yurtiçinde yaptığı ça
Fazla ÖZGÜRLÜK, Daha Fazla lışmaların yanısıra, uluslararası arena
ADALET, Daha Fazla İSTİHDAM, daki saygın yeriyle de daha yaşanabi
Daha Fazla ÜRETİM,Daha Güçlü lir daha mutlu bir Türkiye ve Dünya
TÜRKİYE.
için mücadelesini sürdürüyor.
Birçok kişi, "varmıydı ki, daha
Hak-İş geçmişiyle gurur duyuyor,
fazlasını istiyorsunuz" diyebilir. Mut geleceğe de ümitle bakıyor.
laka, "olanı neyinize yetmiyor" diyen
Ve Hak-İş, türkiye'de yaşayan
ların da, geleceğe ümitle bakmasını
ler de çıkabilir.
Türkiye, tozdan ve dumandan hiç- istiyor. Bu amaçla üzerine düşeni
birşeyin görülmediği bir dönemden yapıyor. Ama, doğal olarak da, her
geçiyor. Bu dönem çok önemli. Çün kesin de üzerine düşeni yapmasını is
kü Dünya 3. Bin Yıl'a girmeye hazır tiyor.

Ö Z G Ü R L Ü K

A d a l e t

DAHA GÜÇLÜ

<9

CUMHURİYET 75
HAK-İŞ 23
YASINDA

EKİM'98

7

HAK-İŞ

O r1

#
ı>

YppJ

ırakan
•Tolaylar

Mehmet AGBABA

SİYASETTE SİS PERDESİ VE SEÇİM BİLMECESİ
Seçim tarihinin belirlenmesi ve Meclis'in de tatile
girmesiyle siyasetteki belirsizliğin giderilebileceği,
herkesin net biçimde önünü görebileceği umuluyordu.
Ancak tam aksi oldu. Meclis'in tatilde olduğu dönem
de belirsizlikler daha da derinleşti. Öyle bir noktaya
gelindi ki, erken seçimin öngörüldüğü tarih olan 18 Ni
san 1999'da bir seçim yapılıp yapılmayacağı belirsiz.
Bugünkü hükümetin de ne kadar devam .edeceği bilin
miyor.
Hükümet 31 Aralıkta görevi bıraktığında Demirel'in nasıl bir tutum alacağı, yeni yılda düşük profilli
mi, yoksa geniş tabanlı bir hükümetin mi kurulacağı ve
bu hükümetin başbakanının kim olacağı noktasında net
bir şey söylenemiyor.
Seçimin erkene alınması kararı üzerine Demirci
yaptığı açıklamada "Bir toplumun temizlenebilmesi,
açık rejime bağlıdır. Bir ülkede açık rejim olmadan he
saplaşma olmaz. 18 Nisan, Türk milletinin önünde he
saplaşma günüdür." diyerek, siyasetteki tıkanıklığın bir
açıdan seçimle giderilebileceğine vurgu yapıyordu.
Mesut Yılmaz iki seçimin bir arada yapılmasını
kendisinin de doğru bulmadığını, ancak bu hususta
Baykal'a söz verdiğini söyledi. Yılmaz ayrıca "Benim
istifamdan sonra kaos" diyerek hükümetin istifasının
ardından doğabilecek sıkıntıların sonuçlarını ve so
rumluluğunu Baykal'a yüklüyordu. Baykal ise Yılmaz'ı azat ettiğini ilan etti.
Yapılması muhtemel seçimin siyasi hayatımıza ne
ler getireceği 'Ortaya çıkacak yeni dönemin, 28 "ubat
sürecinin sonu mu, yoksa bu sürecin ikinci bir evresi
mi olacak ?' sorusu gündemde. Bu meyanda seçimden
çıkacak neticenin mevcut tıkanmayı giderip gidermeyeceği de merak ediliyor.
Bazı siyasetçiler seçim sonrasında en azından ken
diliğinden bir rahatlamanın olacağını hesap ediyorlar.
Ancak 28 "ubat sürecine alkış tutanlar, Türkiye'nin bir
erken seçimle krize gireceği yönünde görüş belirtiyor
lar. Ağustos ayında FP, DYP, LDP, YDP ve DP liderle
ri ile birtakım gazetecilerin Barlas Ailesi'nin evinde
gerçekleştirdikleri ve ittifak olarak yorumlanan toplan
tıya dikkat çekiyorlar. Bu ittifakın, yapılacak bir se
çimde güçlü bir şekilde iktidara gelebileceği, dolayı
sıyla 28 "ubat sürecinin sekteye uğrayacağını vurgulu
yorlar.
EKİM'98 8 HAK-İS
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Bu gelişmeler sürerken emekliye ayrılan Karadayı'nın
Savunma Dergisi'ne verdiği demecinde, irticanın tırmandı
ğını ve Türkiye için hala büyük tehlike olduğunu söyleme
si siyasiler için bir uyarı niteliği taşıdığı dile getirildi. Demirel de çok geçmeden 97'nin şartlarının çabuk unutulma
ması gerektiğini söyledi.
Türk siyaseti dolu dizgin bir yere doğru gidiyor. Ancak
görünen o ki; herkes örtülü bir vesayet ortamı olan 28
°ubat sürecinin gölgesi altında siyaset yapıyor. Otoriteleşme eğilimi ve temsil krizinin yol açtığı topyekün bunalım
öyle bir noktaya gidiyor ki, ya sistem siyasi yollardan ken
disini temizleyecek, ya da çıkışı otoriterleşmenin dozunu
artırmada bulacak.

...VE TAYYİP
ERDOĞAN'A CEZA

siye edilmiş bir kitapta yer alıyor.
Kullandığı teşbihin talihsiz ve hatta siyasal açıdan bel
ki uygunsuz olduğunun düşünülebileceği, ama bu kanaat
lerin, Erdoğan'ı hukuk yoluyla susturmanın dayanağı ola
mayacağı, siyasal mücadeledeki zayıflıkları hukuk yardı
mıyla örtmeye kalkışmanın, demokrasi ve hürriyetleri ko
rumak adına demokrasinin iğfal edildiği şeklinde eleştiri
ler geldi.
Yargıtay Başkanı Mehmet Uygun adli yılın açılışında
yargının bağımsız olmadığını söyledi. Çok manidar. Çün
kü yargı bağımsız olmayınca "hukuk mekanizması" ide
olojik ve siyasi bir renk taşır; devlet içi rant çatışmalarının
doğrudan aktörü haline gelir ve o ülkeye kaba güç, zorba
lık, adaletsizlik egemen olur.
Yargının üzerine toz konmamalı. Ne siyasetin, ne maf
yanın, ne paranın, ne silahın, ne de hatır gönülün. Orası
vicdan anıtı olmalı. Oradan çıkan kararlar, vicdanları durultmalı... Ama bu kararla vicdanlar sızladı. Erdoğan'ı si
yasetten tasfiye etmeyi düşünenler acaba "Adalet gerçek
leşti" diye mi çığlık attılar, yoksa "Oh be, bir engelden da
ha kurtulduk" mu diye mi?
Yasaların evrensel insan haklarına, hukuk değerlerine
uygunluğu demokrasinin "olmazsa olmaz" şartıdır. Erdo
ğan ile diğer yazar çizer ve aydınların cezalandırılmalarına
yol açan 312. maddenin ve DGM'lerin demokrasi çerçeve
sinde bir daha gözden geçirilmesinin elzem olduğu, bu kez
de görülmüştür.

MAFYA İLE MÜCADELE
MI, YOKSA YENİ BİR
MANİPÜLASYON MU?

.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, İstanbul Büyükşehir Beledi
ye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, Siirt'te yaptı
ğı bir konuşmada okuduğu bir şiir nedeniyle Diyarbakır
DGM tarafından verilen cezayı onayladı. Erdoğan,
TCK'nun 312/2 maddesindeki, "Halkı kin ve düşmanlığa
tahrik" suçundan 10 ay hapis cezası aldı. Dolayısı ile siya
set yasaklısı oldu.
Çalışmalarıyla her kesimin takdirini kazanan Tayyip
Erdoğan'a verilen bu ceza şok etkisi doğururken, çeşitli
çevrelerden tepkiler geldi. Türkiye'nin üyesi bulunduğu
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) de, Er
doğan'a verilen cezayı sert bir dille protesto etti.
Erdoğan'ın okuduğu şiirden neden gocunulmuştu? Bir
liğe ve dirliğe çağıran şiiri nasıl olmuştu da "bölücülük un
suru" olarak değerlendirilmişti? Ki bu şiir, Cumhuriyeti
mizin ideologu Ziya Gökalp'e ait ve MEB tarafından tav

Başbakan Mesut Yılmaz, iktidara geldiğinde Susurluk
olayını gün yüzüne çıkaracağı sözü vermiş, bu hadiseyle
ilgili rapor hazırlatmış, Akın Birdal'ı vuran çete elemanla
rı yakalanmış, daha sonra da bir dizi mafya liderinin yaka
lanmalarına şahit olmuştuk.
Susurluk ile gün yüzüne çıkan mafya-siyaset ilişkileri,
yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakıcı'nın Fransa'nın
Nice şehrinde yakalanmasıyla tekrar gündemin baş köşesi
ne oturdu. Fransız Mahkemesi tarafından 6 ay hapis ceza
sına çarptırılan Alaattin Çakıcı, müteakip zamanda hükü
mete karşı bir taarruz başlattı. Çakıcı, yaptığı açıklamalar
la ve elden ele dolaşan, kasetlerle Eyüp Aşık, Başbakan
Yılmaz ve Eski İçişleri Bakanı Akşener ve bazı kilit isim
lerle yaptığı görüşmeler içeren kasetleriyle siyaset arenası
na bir bomba gibi düştü.
Bu gün kamuoyunda herkesin elinde bir Çakıcı kaseti
bulunduğu rivayeti dolaşıyor. Rakipleri ekarte etme ama
cıyla hergün bir yenisi basına açıklanıyor. Bir kaset savaşı
yaşanmaya başlandı. Bu savaş öyle bir noktaya geldi ki;
adeta ülke gündemini neredeyse Fransa'da hapiste yatan
mafya babası belirliyor. Tüm bu yaşananlar karşısında bu
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mücadelenin 'Çakıcı-Hükümet maçı mı,
ANAP-DYP maçı mı?' olduğu sorusu sorul
maya başlandı.
Kamuoyuna medya kanalı ile
aktarılan ilk kasette Çakıcı ile
bir telefon görüşmesi ortaya
çıkan Devlet bakanı Eyüp
Aşık, çetelerle mücadele etti
ği için kendisine karşı tertip dü
zenlendiğini iddia etti
Milletvekilliği ve bakan
lık görevinden de istifa
etti.
Başbakan Yılmaz bu
gelişmelerle ilgili olarak,
Hükümet olarak görev geldiklerinden bu yana 5 mafya ba
basını yakalattıklarını belirtti ve "Bu yüzden istifamızı asıl
mafya istiyor" dedi. CHP Lideri Baykal ise çeteleri merkez
sağın beslediğini söyledi.
Bazı çevreler de tüm bu gelişmelerin bir pazarlığın
ürünü olduğu, Yılmaz'ın Budapeşte'de kendisini yumruk
layan Özerdem'i affettiği, şimdi de Çakıcı'yı da affedeceği,
ancak bu gelişmeleri seçimlerde malzeme olarak kullanma
amacı taşıdığına dikkat çekildi. Kimi çevreler de; RP'nin
kapatıldığı, FP'nin hukuken yaralı olduğu, Tayyip Erdo
ğan'ın önünün yargı yoluyla kesildiği, DYP'den spnra
ANAP'ı da kirli, çetelerle irtibatlı gösterip merkez sağın
çökertilmek istendiği, dolayısıyla sol partilerin önünün
açılmak istendiğine vurgulamar yapıldı.
Gelişmelerle ilgili bir yorum da: Çakıcı bantlarının
ANAP ile FP arasındaki diyalogun oluşturulmaya başlan
dığı dönemde özellikle ortaya çıkarıldığı ve bu taşla
ANAP'ın dikkatinin çekildiği yönünde oldu.
Başbakan Mesut Yılmaz, çetelere özel düzenlediği ba
sın toplantısında mafyayı şu şekilde tanımlamıştı: "Hedef
leri devlet yönetimi olan; elde ettikleri siyasi destek saye
sinde devlet içindeki güçlerini artırıp, kendilerine devletin
önemli noktalarında eleman temin etmiş bulunan; adeta ül
keyi istila etmiş; hatta devletle iç içe hale gelip, devlet
içinde kurumsallaşmaya ulaşan; ve hatta devleti teslim al
maya kadar cüret eden bir güç."
Siyasal otoritenin, geniş halk kesimlerinin meselelerini
çözmek yerine, kamusal mal ve hizmet yoluyla belirli güç
odaklarının sorunlarını çözer ve bu yolla siyasal destek
bulmaya uğraşırsa, mutlaka bir "çete beslemek" zorunda
kalacağı; siyasal otorite çete sorununun, güvenlik ve yargı

mekanizması yerine, ahbap-çavuş ilişkileriyle çözmeye
çalışırsa "çetelerin altında kalacağı" "benim çetem senin
çeteni döver" anlayışıyla mücadele bir kenara bırakılmadı
ğı takdirde, kazanın Başbakan Yılmaz'ın tanımladığı çete
lerin olacağı dile getirildi.
Söz konusu çürümeyi durdurmanın yolu siyasi otorite
nin mücadele kararlılığından geçiyor. Bu kararlılık ve te
minat olmadıkça yasama, yürütme ve yargı güçlerinin çe
telerle, onların destekçileri ve dayanakları ile mücadele et
meleri mümkün gözükmüyor.

ELİN SOLU AYA GİDER,
BİZİMKİLER HALA YAYA
Deutschland hat

eînen neuen

Avrupa'da son 2 yıldır bir 'sol dalgası'na şahit oluyoruz.
İsveç, Danimarka, İngiltere, Belçika, Portekiz, İtalya, Yu
nanistan, Avusturya ve Finlandiya gibi sosyal demokrat iktidarlı ülkeler halkasına Almanya da dahil oldu. Alman
ya'da yapılan seçimlerde 16 yıllık Kohl saltanatı devrildi
ve liderliğini Gerhard Schröder'in yaptığı Sosyal Demok
rat Partisi iktidar oldu. Kohl'ün bu yenilgisi 'değişim iste
ğinin bir göstergesi' olarak nitelendirildi.
Öyle anlaşılıyor ki; Yeşiller ile yapılacak koalisyon,
Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinde meseleleri azaltma
yacak, aksine artıracak. Belki Almanya'da yaşayan Türk
lerle ilgili birtakım meseleler halledilecek. Ancak Alman
ya ile beraber Avrupa'daki bu 'sol dalganın Kürt meselesi,
Kıbrıs, insan hakları ve demokrasi gibi alanlarda Anka
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ra'ya yönelik baskılarını mühim ölçüde artıracak. Bunun
ilk işareti de Schröder'den geldi zaten. Schroder, Türki
ye'nin tam üyeliği konusunda "Önce derslerinizi tamamla
yın" mesajı gönderdi.
Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin demokrasi ve insan
haklan açısından yılan hikayesine dönmüş olan "ev ödevleri"ni artık yapmaya başlaması gerekiyor.
Bu sol dalganın Türkiye'ye yansıyan bir yanı da; üzü
cü olmakla beraber, ibretlik bir durum olarak, 'Avrupa'da
sosyal demokratlar mühim seçim başarılarının altına imza
atarken, Türk solu bunu neden başaramıyor?' sorusu oldu.
Türkiye'de solun, neden durmadan patinaj yaptığı ve
bir erime süreci yaşadığı ve neden kendini yenileyememekle beraber, bir türlü özeleştiriye yanaşmamakta da di
rendiği de sunuldu.
Avrupa için daha çok fikir hürriyeti, daha çok sosyal
hak, daha çok demokrasi, daha çok ferdi hareket manasını
taşıyan sol iktidarların, Türkiye'de isim benzerliği dışında
başka muhteva ve ideolojik karşılığının bulunmadığı görü
lüyor.
Türkiye solunun, neden bu kadar halk kitlelerinden ko
puk, neden bu kadar demokrasi dışı odaklarla içli dışlı ol
duğu ve neden bu kadar sosyal politikalar üretme yeteneği
sergileyemediği bir soru, hatta bir sorun olarak ortada duruyor.
Özellikle CHP'ye vurgu yapılarak, solun kendisini ikti
dara taşıyacak yolun parti kongrelerinde Ricky Martin'in
şarkısını müzik olarak kullanmakta gördüğünü ve bunu da
bir değişim olarak lanse etmeye çalıştığı belirtiliyor. Sol
' daki yazar-çizer aydın takımının ise, solun değişmesi yö
nünde somut projeleri olmadığı, sadece ısrarla solun ittifa
kını önerme kısırlığını göstermekle yetindikleri bunun ge
misinde de bir takım odaklardan pompalanan toplum mü
hendisliği projelerinin rahat bir şekilde işlemesi maksadıy
la, solu güçlü bir şekilde iktidarda görmek istemelerinden
kaynaklandığı vurgulaıyor.
Türkiye'de solun başarısız olmasının nedenleri ve ne
yapılması gerektiği yorumcular tarafından şu şekilde dile
getirildi:
"Sol, bugün Türkiye'de iktidara gelişi, tabandan gelen
bir ivmeyle ya da parti içinde gerçek
leştirdiği demokratik uzlaşmalarla
oluşan, sivil ve demokrat tavırda değilde; otoriterleşmeden yana güçlerin
manipülasyonlan sonucu, o kesimledayattıkları bir ara rejim formülün
de arıyor. An
cak Avrupa'da
ki solun iktida
ra, demokrasiyi

daraltma va
adiyle gelmediğinin görülmesi gerek.
Türkiye'deki sol, asıl meselenin
toplum ile aralarındaki mesafenin
uzaklığından kaynaklandığını görmek
EKİM'98

istemiyor. Halbuki Avrupa'daki sol, çağın gerektirdiği ve
halkın talepleri doğrultusunda kendini yenilediği için se
çim zaferleri yaşıyor...
Çeyrek yüz yıllık bir aradan sonra sol, Türkiye'de ye
niden umut olmak, umut patlaması yapmak istiyorsa ken
disini yenilemekten başka çaresi yok. Bunun için gerek ye
rel, gerek evrensel misyonlarını berraklaştırması gereki
yor...

TtfeKfYt m HATTINDA

Türkiye Ekim ayı başında güneyinde yaşadığı meseleler ve
bunun Suriye, Washington ve İtalya'ya yansımaları sebebiyle
epeyce başı ağrıdı.
İlk gelişme Washington'da yaşandı. KDP lideri Mesud Barzani ile KYB lideri Celal Talabani, ABD'nin arabuluculuğuyla bir
barış anlaşması imzaladılar. Ancak daha sonra anlaşıldı ki bu an
laşmada, uzun vadede bir Kürt devletine dönüşebilecek unsurlar
var. Washington yönetiminin, iki liderin anlaşma metninin kop
yasını Türkiye'ye ilettikten sonra, metinde "Irak Kürt Federasyo
nu" ifadesinin yer aldığı ortaya çıktı. Ankara, kaygısını Clinton
yönetimine sözlü olarak iletti.
Bülent Ecevit bu husustaki kaygılarını: "Mutabakata konan
federasyon maddesi. Seçimlere gözlemci gönderilerek, Kürt dev
letinin zımnen tanınması. Sınır ötesi harekatların engellenme ih
timali. Ankara sürecinin büyük yara alacak olması. Türk diplo
matlarının anlaşma dışında tutulması. Irak'ın toprak bütünlüğüne
ve halkının egemenliğine saygısızlık." şeklinde özetledi.
Hemen bu gelişme italya da, kendisini terör örgütü PKK'nın
siyasi kolu olarak tanımlayan ERNK ve bir grup İtalyan Parla
menterin girişimi sonucu sözde 'sürgündeki Kürt Parlamentosu'nun Roma'da toplanması izledi. İki ülke arasındaki ilişkileri
gerginleştiren bu gelişme üzerine Türkiye, İtalya'ya nota verdi.
Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili sert bir bildiri kaleme alarak
olayı protesto etti. Ankara, İtalya'nın bu girişime izin vererek,
Türkiye'nin huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünü hiçe saydığını,
terörü kışkırttığı ve bu hareketin dostlukla ve müttefiklikle bağ
daşmayacağını açıkladı.
Bu gelişmeler yaşanırken Suriye ile, birden bire teröre destek
verdiği gerekçesiyle sıcak günler yaşanmaya başlandı. Evvela
Başbakan Yılmaz'ın Eylül ayı başında İsrail'e yaptığı ziyarette
Suriye'nin belli konularda dikkati çekilmişti. Bu ziyaret Arap ül
keleriyle beraber Suriye'nin de tepkisini almıştı.
Suriye'nin PKK'ya verdiği desteği çekmesi ve Apo'yu teslim
etmesi taleplerine karşı Türkiye'ye gösterdiği olumsuz tavır
MGK'ya da yansıdı. MGK, bölücü terör örgütüne desteği açık
hale gelen Suriye'nin, Türkiye'nin dostane çağrılarına kulak tıka
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ırakaıt
olaylar
dığını belirterek, Şam hükümetine "anlayacağı dilden konuşma
yı" kararlaştırdı, "Ayağını denk al" uyarısı yapılacaktı Suriye'nin,
"düşmanlık" politikasından vazgeçmemesi durumunda da MGK
"gerekenin yapılması" görüşünde birleşti.
Demirel Meclis'i açış konuşmasında MGK'nın bu görüşleri
doğrultusunda açıklamada bulunarak, Türkiye'nin sabrının taş
mak üzere olduğunu beyan etti.
Hükümetin, Suriye ile böyle bir gerginliği çıkarmasının ma
kul gerekçeleri var. Suriye, öteden beri hem Apo'ya ev sahipliği
yapıyor ve PKK'ya destek veriyor, hem de Hatay'a ilişkin iddiala
rından vazgeçmiyordu. Bu gerekçeler yeni değilken, bir anda
Türkiye'nin böyle bir gerginliği başlatması ve işi savaş yapacak
noktaya kadar vardırması kafalarda soru işaretleri bıraktı. Hükü
metin bu ani politika değişikliği muhalefetten tenkit aldı.
Muhalefet, olası bir savaş neticesinde Türkiye'nin Arap ve İs
lam dünyasıyla ilişkilerinin soğuyacağı ve geriye gideceği, Orta
doğu mozaiği içerisinde Türkiye'nin düşman taraflar safında yer
alacağı ve hepsinden önemlisi İsrail ile girilen askeri ilişkiler
sonrasında Türkiye'nin bu krizle birlikte fiilen İsrail eksenli böl
ge dışı düşman güçler arasına gireceği ve bunun da Türk-İsrail
ilişkilerini derinleştirmekten, meşrulaştırmaktan başka bir sonu
cu olmayacağı vurgulandı. Ayrıca, bir savaş ortamının dahi se
çimlerin ertelenmesi için bir gerekçe oluşturacağını, Hükümetin
de bu sebeple bu gerginliği başlattığını da seslendirdi.
İtalya'da Kürt Parlamentosu... ABD'de, "Federe Kürt Devle
ti" projesi... Suriye ile savaş noktasına varan sıcak gelişmeler...
Avrupa'daki sol rüzgarların Türkiye'yi Güneydoğu ve Kuzey Irak
noktalarında daha da sıkıştıracağı yönündeki işaretler. Bunlar
hep Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik, adeta Sevr'i hortlat
mak amacı taşıyan tehditler, Türkiye'nin başını epeyce ağrıyacak

gibi görünüyor.
Bununla beraber Türkiye, neredeyse bütün komşularıyla iliş
kileri rahatsız. Müttefikleriyle arasında ikide bir pürüz çıkıyor.
Bu sebeple hem Hükümete içeride iç barışı, huzuru ve kalkınma
yı sağlayacak adımları atması bakımından, hem de Dışişleri'ne
bunca düşmana karşı aktif bir politika ortaya koyması bakımın
dan büyük görevler düşüyor.
Gözlemciler, bir kıskaç altında bulunan Türkiye'nin dışarıya
karşı güçlü bir şekilde mücadele verebilmesi için evvela, kendi
içindeki gerginliği demokratik yollarla azaltacak, milli birliği ve
bütünlüğü pekiştirecek politikalar ortaya koyması lazım geldiği
ni, enerjisini içeride tüketen bir ülkenin, dışarıya karşı zayıf ka
lacağını ifade ediyorlar. Ülke içindeki yaralar kanadıkça, hem
başkalarının kaşımasına uygun bir zemin hazırlanmakta hem de
içine kapanan Türkiye'nin, dış politikada esnek hareket etme ka
biliyeti en aza inmektedir.

BİR BAŞKANA
LİNÇ' GİRİŞİMİ
"
i
ABD Başkanı Bill Clinton ile Beyaz Saray'da stajyer
olarak görev yapan Monica Lewinsky arasında yaşanan
ilişkinin açığa çıkması ve bu meyanda açılan davayla sü
ren gelişmeler, Amerika'nın ve tüm dünyanın dikkatlerini
çekti. Herşey Linda Tripp'in, Lewinsky'le olan dertleşme- j
sini teybe alıp FBI'a teslim etmesiyle başladı. Lewinsky I
adı yediden yetmişe dünya alemin diline düştü, savcı Ken
neth Starr'ın yıldızı şeddeli olarak parladı, tüm Beyaz Sa
ray mahkemeye taşındı ve en nihayet Clinton ve Lewinsky'nin de ifadesinin alınmasıyla sürdü. Bu ifadelerde
Clinton adeta, Demokratlar cenahından olan bağımsız
Savcı Starr'ın sınırsız gücünde bir engizisyon işkencesine
maruz kaldı.
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En son gelişme de, ABD Temsilciler Meclisi Adalet
Komisyonu'nun, Başkan Clinton hakkında, bu skandal ne
deniyle "görevden uzaklaştırılmak üzere soruşturma açıl
ması" kararı alması oldu. Tarihi kararda, Clinton hakkında
15 ayrı suçlamaya da yer verildi.
Tabloid basında seks skandali boyutuyla ön plana
çıkarılan Lewinsky davası, hukuki olarak 'Clinton yalan
söyledi mi, söylemedi mi? meselesinden ibaret aslında.
Yani Clinton, Lewinsky'le cinsel ilişkisi olmadığı yönünde
yeminli ifade verirken doğru mu söyledi yalan mı?
Clinton, gelmiş geçmiş ABD başkanlarının en
başarılılarından biri olarak görülüyordu. Eğitim ve sağlık
alanlarında devrim gerçekleştirmiş, Amerikan ekonomisi
için önemli adımlar atmıştı. Hedefleri arasında evsizler,
ırkçılıkla mücadele ve sosyal güvenlik alanında atılacak
adımlar vardı. Halka 100 bin yeni öğretmen ve tütün ver
gilerini artırarak, bu para ile çalışan annelerin bir milyon
çocuğunun bakımını sağlama, asgari ücreti artırma vs. söz
leri vermişti.
Clinton çatışmacı tezi
savunan
Hungtinton'u
yalanlarcasına, 'medeni
yetler arası diyalog'a
önem verdiğini BM'nin
bu yıl ki açılışında ifade
etmiştir. Bu Dünya barışı
açısından önemli bir
adımdır. Ha keza İran
Cumhurbaşkanı Htisrev
Hateminin de BM'in bu
açılışımda ayın çer
çevede bir konuşma yap
mıştı.
Nob'el ödüllü ünlü
siyahi kadın romancı
Toni Morrison, Clinton'a
bu kadar saldırılmasının
sebebinin 'Amerika'nın ilk zenci başkanı olmasına bağ
lıyor. Morrison bu görüşünü şöyle izah ediyor: "Clinton da
Amerikalı bir zencinin bütün özellikleri var: Arkansas
doğumlu fakir bir çocuk, babası ölmüş, alkolik bir büyük
babayla büyümüş, saksofon çalıyor, McDonald's hamburgerlerine bayılıyor. Savcı Starr'ın Clinton'a karşı uy
guladığı taktik, muhteris zencilerin ayağını kaydırmak için
kimi beyazların yaptıklarını hatırlatıyor."
Lewinsky skandalinin başından beri Amerikalı zenciler
'gerçek bir ırkçılık karşıtı' olarak gördükleri Clinton'ı des
tekliyor. Başkan'ın en yakın dostu avukat Vernon Jordan
ve Beyaz Saray'daki özel sekreteri Betty Curie de bir zen
ci. Bunun yanı sıra Avrupalıların % Vl'i de Clinton'ı des
tekliyor.
Bir başkanın günahlarının neden bu kadar didik didik
edildiği, basının "etik" anlayışındaki bu değişimin nereden
kaynaklandığı, acaba bir Yahudi olan başkan yardımcısı Al
Gore'ye mi yol açılmak istendiği ve Clinton'ın önem
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vererek uygulamaya koyduğu 'medeniyetler arası
diyalog'un önünün mü kesilmek istendiği şeklindeki
sorular da kafalan kurcalamaya devam ediyor.
Cumhuriyetçiler, Demokrat kanadın lideri Clinton'u
ahlaki yönden eleştirerek, "Bu mu ahlak timsali başkan?
Onu çocuklarımıza nasıl örnek göstereceğiz? Farklı etnik,
dini ve renkli grupları bir araya getirme sloganıyla mey
dana çıkan Clinton, hangi yüzle bu sosyal ve ahlaki lider
lik rolünü oynayacak?" sorularını soruyorlar.
Başkan devirmekte ustalığı tarihçe müseccel Amerikan
basını ise karmaşık hisler içinde. Bir yandan başkanın
güvenilirliğini ve ahlakını sorgularken, diğer yandan da
basın ahlakına sadık kalmaya çalışıyorlar. Ancak olayın
kamuoyunu ilgilendiren boyutuyla, özel hayatı ilgilen
diren kısmı birbirine iyice geçmiş durumda. Özellikle
televizyoncular, çocukların da seyredebileceği program
larda poşetlik konuları anlatacak kelimeler bulmakta ol
dukça zorlanıyorlar.

Bu bakımdan Clinton'ın ilişkisiyle beraber, bu davada
partizanca davranan bağımsız savcı Starr'ın, bir başkanın
tüm özel hayatının en ayrınt'larıyla soruşturup, bunun da
medyaya tüm yanlarıyla yansıtmasının, böylelikle bir baş
kanın çöküşünü seyretmesinin zevkini yaşamasının ve
basının bu hadiseyi pornografik bir şekilde vermesinin,
bilgiye ulaşma ve sunma hürriyeti kullanırken ne kadar il
keli ve ahlaki oldukları da konuşuldu.
Olaya objektif bakmaya çalışan bazı Amerikalı vatan
daşlar da bu noktada şunları söylüyorlardı: "Biz sandık
başına gittiğimizde, karısına en sadık kocayı mı, yoksa ül
keyi en iyi yönetecek başkanı mı seçtik?... Bir şirketin
genel müdürü karısını aldatsa ve bu genel müdür çok
başarılı olsa, karısını aldattığı için görevden alınır mı?..."
Clinton da yaptığı bir açıklamada bu gerçeği şu şekil
de ifadelendiriyordu: "Başkanların da özel hayatı vardır.
Kişiliklerin tahrip edilmesi ve özel hayatlara saldırıl
masına son verme zamanı gelmiştir."
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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 yayını olarak etkin
tartışmalar açmaktayız.
Dergimizin bu sayısında Cumhuriyetimizin "75. Kuruluş Yıldönümü"
nedeniyle yapılan etkinliklere katılmak maksadıyla farklı bir açıdan cumhuriyeti
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.

- Naci BOSTANCI
- Mustafa ERDOĞAN
- Yılmaz TEZKAN
- Yasin AKTAY
- Nuray MERT
- Mustafa AYDIN
- Ömer LAÇİNER
- Mustafa EVERDİ
- Suavi Kemal YAZGIÇ
- İsmail ÜST

soruşturma
sorularının
1- Bir imparatorluğun tasfiyesinden sonra kurduğumuz cumhuriyetimiz üç
çeyrek asrı tamamlayıp bugünlere ulaştı ve bir iki yıl sonra da yeni bir yüzyıla ve
üçüncü bin yıla giriyor. Daha güçlü, demokratik, çağdaş, çoğulcu ve özgürlükçü bir
cumhuriyet elbetteki toplumumuzun genel özlemidir. Bu genel özlemden de
hareketle ilanının 75. Yılında cumhuriyetimiz hangi noktaya gelmiştir? Dünü ve
yarını bağlamında bu günü değerlendirir misiniz?
2- 75. yılında Cumhuriyetimizin geldiği noktayı değerlendirmenin bir başka
kıstası da Osmanlıdan Cumhuriyete Devlet-Toplum, Devlet-Birey ilişkileridir. Bu
açıdan ve çağdaş toplum kriterleriyle bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti nerede
duruyor?
3- Osmanlının Tasfiyesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti kendi konumunu ve
hedefini çağdaşlaşmak olarak belirledi. Çağdaşlığın ölçüsü olarak da Batılı ülkeler
model seçildi. Bu hedefler açısından bakıldığında, çağdaşlaşmanın bir başka
boyutunun da sanayileşme, üretim ve bölüşüm ilişkileri olduğunu gözönüne alırsak
Cumhuriyetimizin ekonomik profilini nasıl görüyorsunuz?
4- Cumhuriyetimiz demokrasi ile buluştuğundan bu yana açık ve örtülü
müdahalelerle demokratik hayat sık sık kesintiye uğradı. Son zamanlarda bu
müdahaleler demokrasi ile cumhuriyetin aynı olmadığı temelinden hareket eden
tartışmalara yol açtı. Böylesi bir zeminde demokrasi temelleri üzerinde yükselen bir
cumhuriyeti nasıl projelendirmeliyiz ki hem cumhuriyetimiz korunsun, hem de
demokrasimiz işleyebilsin ?

y -y" 'u,.

TÜRKİYE*Yİ
KONUŞMAK

1- Sorunuzda "daha güçlü demok
ratik, çağdaş, çoğulcu ve özgürlükçü
bir cumhuriyet"in toplumumuzun ge
nel özlemi olduğu belirtilerek, hangi
noktada olduğumuzun "dün ve yarın"
bağlamında değerlendirilmesi isten
mektedir. Sorunuzu tekrar ettim, çün
kü hiçbir ülkede "toplumun genel öz
lemi" diye büyük kalabalıkların arka
sında saf tuttuğu, işlediği savunduğu
bir gelecek projesi olmaz. "Toplumun
geneli" devrimci anlar hariç (bu anla
rın özel bir şekilde oluştuğu malum
dur) muhafazakar karakterdedir ve
"herşeyin doludizgin kötüye gittiği"
"karamsarlığı" ile "iyi insanların iyi
atlara binip gittiği" "güzel geçmiş"
arasında salınıp dururlar.
Toplumsal projelerin müelliflerin
genellikle entellektüeller ve bir kısım
politikacılardır. Toplumun dünü, bu
günü ve yarını üzerine tartışırlar, çe
şitli "kurmacalar" çerçevesinde farklı
görüşler geliştirirler. Kitlelerle kuru
lan bağ ise ikna etme yeteneğine bağ
lı bir tür ideolojik tahkimattır. Mesela
"demokrasimiz" pekala farklı bağlam
lar içinde halka sunulabilmekte, kimi
zaman bütünüyle çelişik "anlamlar"
için kitlelerin desteği sağlanabilmek
tedir. "Demokrasimiz"i "mütecavizler"e karşı "savunmak" isteyenler ka
dar, bu iddianın iktidar mücadelesinde
bir teknoloji olarak kullanıldığım, asıl
amacın demokrasiyle birlikte aktif öz
ne haline gelen halkı dışarda tutmak
olduğunu söyleyenler de demokrasi
adına davranabilmektedirler.
Mesele entellektüeller ve politika
cılarda düğümlendiğine göre, bu ek
sende geçmişe ve geleceğe baktığı
mızda, sorunuzda zikrettiğiniz değer
ler adına pozitif bir yolda olduğumuz
söylenebilir. Çünkü, sadece "ideolo
jik" kaygılar dolayısıyla değil, ülkenin
maddi şartları dolayısıyla da,-dün, bu
iki kesimden insanlar çok dar bir çev
reden gelirlerken, bugün "kaynak" orta-orta/alt sınıflara kadar inmiştir. Tür
kiye'nin bugünkü aydın ve politikacı

75. Yılınd
larının önemlice bir kısmının bir ku
şak öncesi, köylü-esnaf-küçük memur
gibi toplumsal statüsü "çevre"de yeralan kesimlere çıkmakadır. Bu insanlar,
içinden geldikleri dünyanın istekleri
ni, arzularını, hassasiyetlerini aldıkları
eğitimin desteğinde modernize ederek
aksülamelden argümana çevirebil
mektedirler. Tüm bu veriler, politik
kriterlerden bağımsız olarak bakıldı
ğında, daha uyumlu, daha barışık bir
Türkiye'ye gidişin elemanları olarak
görülmelidir.
2/3. Osmanlı ile Cumhuriyet'i kı
yaslamak düşünce tarihimizin çok po-

C umh uriyetimizde
egemen olan bireyin

siyasal sistem içindeki
yerini ve şüphesiz devlet

ile olan ilişkilerini

Osmanlı'da arayamayız.

Bu, kendi tarihselliği
içinde "yok" hükmündeki

bir olgunun anlamsız
arayışı olur.
püler konularından biri. Üstelik bu
karşılaştırmalar genellikle bilimsel
hassasiyetten uzak, daha baştan ortaya
konmuş önermelerin haklılaştırılması,
bir iyilik/kötülük dikotomisi oluştu
rulması biçiminde yapılıyor. Geçen
lerde bir yazar, Osmanlı padişahlarını
sevmediğini, çünkü hiçbirinin seçimle
işbaşına gelmediğini belirtiyordu bir
gazete röportajında. Yazarın ismi
önemli değil, çünkü bu akıllara seza
yargı popüler bir Osmanlı "kötüleme"sinin parçası.
Osmanlı, tarım ekonomisine daya
lı, esnaf ve tüccarının lonca biçiminde
EKİM'98
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örgütlendiği, ticaretin ve son dönem
sanayiin sınırlı olduğu, fetih ve gaza
anlayışı üzerine bina olmuş askeri bir
imparatorluktu. Çok milletli ve dinli
bir yapıya sahipti. Adli, idari, mali ya
pısı kendine özgüydü. Cumhuriyet ise,
milli devlet anlayışına dayalı, laik, kü
resel pazar ekonomisine entegre olma
ya çalışan, demokrasiyi benimsemiş
bir ülke. Her ikisinde de, iradi tercih
lerden daha çok içinde yeraldıkları tarihselliğin yönelişleri, meşrulukları,
"öteki"lerle olan ilişkileri önemli öl
çüde belirleyici. Bugünkü Cumhuri
yetimizde egemen olan bireyin siyasal
sistem içindeki yerini ve şüphesiz
devlet ile olan ilişkilerini Osmanlı'da
arayamayız. Bu, kendi tarihselliği
içinde "yok" hükmündeki bir olgunun
anlamsız arayışı olur. Maalesef bir ül
kenin azgelişmişliği, sadece iktisadi
alanla sınırlı değildir, aynı zamanda
entellektüel dünyası da çeşitli komp
lekslerle maluldur. Herhalde zaman
içinde bu ülkenin tarihine, kavga et
meden ve anakronizme düşmeden ba
kabilmeyi öğreneceğiz.
Cumhuriyet'i modernleşme çaba
ları, hedefleri, potansiyelleri, yapabil
dikleri, yapamadıkları açısından de
ğerlendirmek daha doğru olur. Bura
daki yöntem sorunu ise, değerlendirmenin hususen geçmişe mi ait olacağı,
yoksa geçmiş üzerinden geleceğin kurulmasındaki ideolojik mücadelede mi
kullanılacağıdır? Tarihten öğretici
dersler çıkartmak elbette önemlidir,
fakat ders çıkarmak adına tarihe hak
sızlık edilmemelidir.
Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemde ülkenin genel tablosu vahim
dir. Nüfusun büyük kısmı köylerde
yaşamakta, zayıf bir tarımsal üretim
ekonominin belkemiğini oluşturmak
tadır. Entellektüel ve politik kadroları
bir avuç adamdır. Modernleşme proje
sinin toplumsal mühendisliğini bihak
kın yapmanın, ülke kadar bu işe soyu
nanlar açısından da vasatı ve iklimi
yeterli değildir. 75 yıl sonra geldiği

'

'
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Cumhuriyet tartışması
miz yer elbette çok farklı. Ülkenin ge
nel profili, slüeti değişti; okullar, fab
rikalar, yollar yapıldı; kitaplar yayın
landı; gazeteler, iletişim araçları, de
mokrasi tecrübesi, partiler vs. bu de
ğişimin hemen ilk elden akla gelen
unsurları. Soru şu olmalı: Bu değişim
trendinin "doğal" sayılabilecek kıs
mından öte ne kadarı iradi ve toplum
sal önderlere aittir, belki bu tür inisi
yatif, sadece Türkiye için tüm ülkeler
için "çorbada tuz" misali oldukça sı
nırlı. Ve şüphesiz tuz atanlar aynı za
manda eleştirilecek yönleriyle birlikte
performans gösteriyorlar. Tarihin ak
törlerini "tip" olarak değil "karakter"
olarak görmeli, eylemlerini daha insa
ni ve daha hakkaniyetli bir çerçevede

değerlendirmeliyiz. Ayrıca, mesela
1930'da, "Bu adamlar niçin dünya ik
tisadi buhranında falan falan tedbirleri
almadılar?" gibi bir sorunun, o dö
nemdeki "muhalifler"den çok, bugü
ne ait ve bizim "zekice" bir geriye ba
kış biçimimiz olduğu unutulmamalı
dır. "Dehamız"ı tarihe taşımak yerine
o tarihi dönemi hayal etmekte kullan
malıyız.
Bugün Türkiye'nin en önemli so
runlarından biri bölüşümdür. Toplum
sal sınıflar arasında, en zengin ile fakir
arasındaki uçurum inanılmaz ölçüler
dedir. Sermaye birikimi ile toplumsal
istikran destekleyecek bir bölüşüm
arasındaki denge kurulmalıdır. Özel
sektörün bir kimlik ve gelenek oluş
turma çabasıyla birlikte "burjuva"laş-

ması, demokrasi marifetiyle geniş yı
ğınların iktidar üzerinde daha etkin ol
ması bu doğrultudaki iki önemli geliş
medir.
Bir diğer sorun, henüz boyutları ve
geleceğimiz üzerindeki dramatik etki
si yeterince kavranamamış olan "dış
borçlar"dır. Merkezi yönetimin borç
lanmasını kısmen anlayabiliyorum;
ama bugün belediyeler rantabl olma
yan yatırımlar için dış kredi buluyor
lar. Daha doğrusu birileri bu dış kredi
yi buluyor, organize ediyor, hazine ke
faletiyle belediyelere aktarıyor. Eko
nomik gerekçelerden çok politikanın

Türkiye'nin en önemli
sorunlarından biri
bölüşümdür. Toplumsal
sınıflar arasında, en
zengin ile fakir
arasındaki uçurum
inanılmaz ölçülerdedir.
Sermaye birikimi ile
toplumsal istikrarı
destekleyecek bir bölüşüm
arasındaki denge
kurulmalıdır.
ve çıkar ilişkilerinin egemen rol oyna
dığı bir alan bu. "Kamusal yayıncılık"
nedeniyle "özgürlük" talep eden med
yanın niçin bu tür ilişkileri inceleme
diği ilginç. Vatana, ülkeye, insanları
mıza hizmet etmek isteyen birilerinin
hamaseti ya da onun muadili olan
popüler/magaziner muhabbeti geçerek
bu konuyu dosya halinde incelemesini
bekliyorum.
4. Siyasal iktidar, Rousseau'cu
nazariyenin söylediği gibi, toplumu
temsil eden bir "genel irade" değildir.
Toplum içindeki belli bir kesimin
sınırlı temsilinden ibarettir. DolayısıyEKÎM'98 1 7 HAK-İS

Özgeçmiş : Ankara Üniver
sitesi Siyasal Bilgiler Fakütltesini bitirdi. 1996'da Profesör ol
du. 1984'den bu yana Gazi Üni
versitesi İletişim Fakültesi'de
görev yapıyor. "Kültür ve Değiş
me", "Kadrocular", "Toplum,
Kültür, Siyaset", "Cumhuriyet'in
Başlangıç Yıllarında Ekonomi
ve Siyaset" kitapları, "Işığın
Gölgesi" romanı yayınlandı.
la bu şartlarda teşekkül eden "iktidar'ın toplum üzerinde geniş bir
otoriteye sahip olması düşünülemez.
Modern dünyada, bireylerin ve onları
kurduğu gönüllü ya da çıkarlara dayalı
örgütlerinin kendilerini açıklamaya,
fikirlerini iknaya dayalı stratejilerle
yaymaya hakları olmalıdır. Vatandaş,
reşid olmamış, sürekli tehlikelerden
korunması gereken aklı kıt insan
değildir. Biz yoğun ideolojik referans
larla donatılmış bir devletten, bir kaç
yalın, kolay anlaşılır, temel referansla
tarif edilmiş, pragmatik bir devlet an
layışına geçmeli, "yoğun ideolojik"
tartışmaların toplumsal düzeyde
yapılabilmesine uygun zemini hazır
lamalıyız. "Kayıtsız şartsız millete ait
olan egemenlik"in gözleneceği yer,
sadece iktidarların belirlendiği seçim
sandıkları değil, aynı zamanda özgür
ce örgütlenip fikirleri savunulduğu,
eteklerdeki taşların döküldüğü top
lumsal düzlemdir.

Toplumsal ve politik düzeyin bu
şekilde yeniden tarif edilmesi bir

küresel trend olarak önümüzdedir.

Türkiye elbette buna katılacaktır;

fakat önemli olan, politik ve entellektüel kadroların önderlik rollerine uy

gun bir basiretli öngörü yeteneğine

sahip olmaları, yarını bugünden gör
meleri ve bunu gerçekleştirmek için

çaba göstermeleridir. Bu çabanın
henüz çok zayıf olduğunu, iyi işlen

memiş bir "değişim" diskuruyla dile
getirildiğini söyleyebiliriz.

TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK

Cumhuriyetin 75
Cumhuriyetin kuruluşunun üzerin

kellef bir tebaa veya reaya derekesine

cumhuriyetin ne " 1982 Anayası" gibi

den 75 yıl geçtikten sonra bugün res

düşmez, devletin yayın organlarında

bir ucubesi olur, ne de onun kurduğu

mi çevrelerde hakim olan eğilim doğ

ve resmi sözcülerinin dilinde ifadesini

"rejim" halkın kafasının üstünde bir

ruluğu şüpheli birtakım iddiaları esas

bulan söylem nüfusun sadece % 10'u

"Demokles kılıcı" gibi sallandırılabi

alan bir kutlama coşkusudur. Resmi

mertebesindeki bir partinin taraftarla

lirdi. Demokratik cumhuriyet kaynağı

kutlama furyasının kamuya yansıyan

rım değil, vatandaşların ezici çoğunlu

ve halihazırdaki konumu itibariyle

bakarsanız,

ğunu coşturur, insanlar düşüncelerin

toplumsal dayanaktan yoksun olan ka

Cumhuriyetin ilanından buyana Tür

den dolayı hapishanelerde çürütül

nunlar ve politikalarla da övünmezdi.

kiye'de her şey "güllük-gülistanlık"tır.

mez, devlet vatandaşlarına din-diya-

Yine demokratik bir cumhuriyette üni

Sanırsınız ki, bugünün Türkiyesi insan

net biçmez, biçemezdi.

versiteler ne kışla disiplinine sokul

fiziki

materyallerine

hakları, hukuk devleti, çoğulculuk ve

demokrasi esasları üstüne oturan, va

Demokratik bir

tandaşlarına onurlu insanlar gibi mu

cumhuriyetin ne "1982

amele eden, "dünya milletlerinin şe

Anayası" gibi bir ucubesi

refli bir üyesi" olarak dünyanın karşı

sına çıkabilecek konumda olan bir ül

kedir. Sık sık "milli egemenlik" nutuk
ları atmalarından sanırsınız ki, Türki

ye'de egemen olan yurttaşların iradesi
dir. Sanırsınız ki, Türkiye'de çetelerin

olur, ne de onun kurduğu

maya çalışılır ne de resmi ideolojinin
endoktrinasyon merkezleri olarak işle
tilirdi.

Cumhuriyet, tanımı gereği, hem
kamu siyasetinin belirlenmesinde hem

de kamu işlerinin yürütülmesinde

"rejim" halkın kafasının

yurttaşların aktif olduğu bir siyasal ör-

üstünde bir "Demokles

gütlenme türüdür. Cumhuriyet ayrırca

kılıcı" gibi

yurttaş eşitliğine dayanır. Yurttaşların
kamu hayatına katılma fırsatlarının

ve üniformaların değil de, halkın de

sallandırılabilirdi.

son derece sınırlandığı, hatta bugünkü

mokratik temsilcileri olan siyasi parti

Demokratik cumhuriyet

Türkiye'de olduğu gibi, katılımın hep

lerin ve parlamentonun sözü geçer!..

ten "kötü" görüldüğü bir yerde, sırf

kaynağı ve halihazırdaki

devlet başkanı veraseten göreve gelen

si yanlış ve yanıltıcıdır. Yetmişbeşinci

konumu itibariyle

bir hükümdar olmadığı için "cumhuri-

yıl kutlamalarını halkın kenardan sey

toplumsal dayanaktan

yet"in var olduğundan söz etmek büs

Maalesef bütün bu "sanı"lann hep

retmeyi tercih etmesinin arkasındaki

bütün anlamsızdır. Demokratik bir

neden de budur. Türkiye gerçekten bir

yoksun olan kanunlar ve

cumhuriyet özgürlüklerden korkmaz,

cumhuriyet, hem de demokratik bir

politikalarla da

aksine özgür olmayan bireylerin aktif

cumhuriyet olabilseydi, ülkemizin bu

övünmezdi.

yurttaşlar olamayacağı ilkesini temel

günkü görüntüsü bambaşka olurdu. O
zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin ger

çek siyasi aktörü ve devletin gidişatı

na yön veren gücü halk olur; ne üni
formalı olmak ne de mafya babası ol

mak bir ayrıcalık olur, büyük bir yurt
taş kitlesi münhasıran egemenlerin

"buyurga"larına boyut eğmekle mü

Türkiye eğer demokratik bir cum
huriyet olsaydı, devletin zirvesinde bir

padişah yerine "cumhurbaşkanı"nın
otuması övünmek için yeterli görül
mez, o cumhurbaşkanı da "yüce Dev-

let"in değil "cumhur"un hassasiyetle
rini temsil ederdi. Demokratik bir
EKİM'98 1 8 HAK-İS

bir siyasi düstur olarak benimser.
Cumhuriyet resmi iradenin yurttaşlara

dayıtıldığı değil, tam tersine siyasi
topluluğa hakim olan iradenin yurttaş

ları tercihlerinden türediği yerde var

dır. Bir cumhuriyette halkla teması
kopuk devlet seçkinleri ve yurttaş ira
delerinden bağımsız "devlet çıkarı"

J

Prof. Dr.

Mustafa ERDOĞAN |]

ulıııın hatırlattıkları
değil, sivil irade ve çıkar egemendir.
Türkiye Cumhuriyetinin 75 yıllık

si 40 yılı bile bulmamaktadır. Üstelik,
75 yılın "başarısı"nın zirvesinin 1982

performansına bu açıdan baktığımız

Anayasasında somutlaşmış olması da

da, görünen manzara hiç de iç açıcı ve

"Cumhuriyet"in anlamını daha iyi id

ümitvar değildi. Türkiye'de cumhuri

rak etmemiz bakımından son derece

yet adına kaydedilen yegane "başarı"

öğreticidir. Belki de en hazin olanı,

verstesi Hukuk

M

l

Mezun olduğu Ankara Üni-

Fakülesi'nde

saltanatın kaldırılması olmuştur. Oy

bugün

kutlamalarının

Kamu Hukuku Doktarası yaptı.

sa, sırf bu anlamda bir "cumhuriyet"

"ulusal egemenlik"in yeniden askıya

1991 yılında Anayasa Doçenti

olmanın hiçbir "çağdaş" değeri yoktu.

alınmış olduğu bir "ara rejim" es

oldu. 1997'de profesörlüğe yük

cumhuriyet

Çünkü, günümüz dünyasındaki pek

nasında yapılıyor olmasıdır. Kut

seldi. 1997-1998 öğretim yılın

çok cumhuriyet insani idaller bakı

lamaları asıl anlamsız kılan da, bu

da Fulbright Bursuyla gittiği

mından yüzkarası örnekler durumun

durumun bile övünülmeye değer bir

Amerika'da George Mason Üni-

da olduğu gibi, pekçok monarşi de

cumhuriyet açısından sakıncalı görül

versitesi'nde (Virginia) bilimsel

çağdaş evrensel ideallere en yakın ör

memesi,

uy

araştırmalar yaptı. Halen Ha

neklerdir. Bunun dışında resmi çevre

gulamasının "Cumhuriyetin değer-

cettepe Üniversitesi IIBF Kamu

lerin "Cumhuriyetimizin kazanımları"

leri'nin doğal bir gereği olarak takdim

Yönetimi Bölümünde öğretim

diye övündükleri hususlar ya bu ideal

edilmekte olmasıdır.

üyesi

hatta

ara

rejim

olarak

çalışmaktadır.

le doğrudan doğruya ilgisi bulunma

"Cumhuriyet"le övünmemizin bir

Prof. Erdoğan 1992 yılında bir

yan, ya da düpedüz "cumhuriyet-kar-

tür iki-yüzlülük değil de samimi bir

grup arkadaşıyla birlikte Libe

şıtı" şeylerdir. Nitekim sosyo-ekono-

yaşantı olabilmesi için -keşke böyle

ral Düşünce Topluluğu'nu kurdu

mik, eğitimsel ve kurumsal modern

olsaydı- atılması gereken çok adım

ve bir süre başkanlığını yürüttü.

leşme bakımından Türkiye Cumhuri-

var. Her şeyden önce, cari anti

yeti'nin bugün ulaşmış bulunduğu dü

demokratik, özgürlük ve çoğulculuk

Erdoğan'ın Yayınlanmış

zeyin "cumhuriyet"le doğrudan doğ

karşıtı "rejim"in anayasal ve ideolojik

Eserleri:

ruya bir ilgisi bulunmamaktadır. Zaten

dayanaklarını reddederek işe baş

Liberal Toplum Liberal Si

bu girişimlerin hemen hemen hepsinin

lamak zorundayız. Sonra da, Türkiye

yaset (1992), Anayasacılık Par-

temelleri Cumhuriyet öncesi dönemde

toplumu olarak, tamamen yurttaş

lamentarizm Silahlı Kuvvetler

atılmıştır. Kaldı ki, Türkiye Cumhuri-

iradesi ve girişimiyle ve bütün sivil-

(1993), Demokrasi Laiklik Res

yeti'nin bu konulardaki başarısı, karşı

demokratik

güçlerin

katılımıyla,

mi İdeoloji (1995), Anayasal

laştırmalı olarak düşünüldüğünde, pek

siyasi topluluğumuzun normatif ve

Demokrasi (1996,1997), Mo

de parlak değildir.

kurumsal temellerini yeniden oluştur

dern Türkiye'de Anayasalar ve

Öte yandan, Cumhuriyet dönemi

mamız gerekiyor. Hareket noktamız

Siyasi Hayat (1997), Rejim So

nin büyük bir kısmında yurttaşlar ne

ise insan hakları, hukuk devleti,

runu (1997). Ayrıca yazarın son

özgür olabilmişler ne de kamu işlerin

çoğulculuk ve demokrasi gibi evrensel

on yılda başta Liberal Düşünce

de yurttaşların iradesi egemen olmuş

değerler olmalıdır. Yurttaşlar olarak

olmak üzere çeşitli fikir araştır

tur. Gerçekten de, 75 yıllık Cumhuri

ortak kaderimizi ellerimize almadık

ma dergilerinde çok sayıda ma

yet tarihinde özgürlükçü ve demokra

ça, hiçbir şeyle övünmeye hakkımız

kalesi yayımlandı.

tik (o da kısmen) pratiğin zaman süre

yoktur.
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Cumhuriyet rejiminin işleyişinde,
Gençliğinde, 1904 yılında İstan
bul'da görev yapan İngiliz diploma

çalışan perişan bir hane halkı ve ye

Osmanlı'nın yerini alacak yeni dev

di düvele olan borç kalmıştı.

letin sınırlan ve ahalisi belirlendi.

tı Aubrey Herbert, hatıralarında Da

Kuruluşunun 75'inci yılını kutla

mat Ferit Paşa'nın Boğaziçi'ndeki

dığımız Cumhuriyet, bu perişan

Tarihte, o devirdeki binbir şart ve

yalısında verilen bir devetin ihtişa

halkla bu enkaz üzerine kurulud.

etki altında olmuş olaylar hakkında

mını anlattıktan sonra şöyle yazıyor:

I'inci Dünya Savaşı'nın sonunda ya

"öyle olmasaydı da şöyle olsaydı."

"Bütün bu görüntünün altında bir

pılan miras bölüşümünü kabul etme

şeklinde fikir yürütmek spekülas

şeyler mayalanmaya devam ediyor

yen ve başından sonuna kadar bir

yondan öteye gitmeyeceği gibi bir

du. Bunu yabancılar görebiliyor,

destan olan Milli Mücadele'yi yöne-

düşünce cimnastiği olarak da değer

gördüklerimiz cazip veya dehşet ve

rici olsa da bizi hayrete düşürüyor
du. Türkiye'nin hasta adamı, bütün

varlığını kendisini tedavi edemeyen

doktorlarını ve tevarüs etmeye cüret
edemeyecek varislerine bıkarakarak

ölmekteydi" (1)
20. Yüzyıl gerçek anlamında ve

ya ideolojik anlamda imparatorluk

ların çözülme asrı oldu. İmparator
luk yönetimi milliyetler yönetimiy

di. Osmanlı, devlet yönetiminin di
ğer alanlarında olduğu gibi milliyet

ler yönetiminde de kendini yenileme
becerisini gösteremedi. 19. Yüzyılın
milliyetçilik fırtınası imparatorlu

ğun üzerinden büyük tahribat yapa

rak geçti. Nihayet, Talât Paşa'nın ıs
rarla ifade ettiği gibi çıkış sebebi za

ten Osmanlı mülkünü paylaşmak
olan I'inci Dünya Savaşı'nın sonun

da İmparatorluk dağıldı gitti. Mirası,

Cumhuriyef in 75'inci
yılında "lâiklik,
ilkesinin aşırı
vurgulandığı, bu
ilkenin tatbiki uğruna
diğer niteliklerin
gözardı edilmek
istendiği
görüimektedir.
Toplumda ve
yönetenlerde özellikle
lâikliğin ve
demokratikliğin
ne olduğu, ne olmadığı
konusunda tutarsız ve
çelişkili düşünceler
vardır.

Cumhuriyet ilan edildi.

taşımaz. Olaylar, o şekilde sonuç
lanmış ve bitmiştir. Milli Mücadele,

Lozan ve Cumhuriyet'in kuruluşu
ile ilgili olayları, bu görüş altında

değerlendirmek gerekir.

75'inci kuruluş yıldönümünü id

rak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, birbirini takip eden Türk

devletleri zincirinin son halkasıdır.
Millet, devleti ile birlikte varlığını
sürdürmektedir. Değişen, devlet yö

netiminin şeklidir. Geriye dönüp ge

çen 75 yıla bir baktığımızda, siyasi
hayatımızın bütün mücadelelerinin

bu devlet yönetim şeklinin mahiyeti
üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz.
Türk-Moğol İslam geleneğinde dev

let yönetimi, hakimiyet ve iktidar;

semavi bir güç -İslamiyetin kabu

lünden sonra Allah- tarafından, ünvanı hakan, kaan, sultan, emir veya
padişap ne olursa olsun bir kişiye

A. Herbet'in yukarıdaki tahminine

ten kadronun rejim değişikliğinden

verilmiştir. Bu hakimiyet, o kişinin

pek uymayacak şekilde çok çabuk

önce tek bir gayesi vardı: Barışı yap

mensup olduğu hanedanın şahsi ma

taksim edildi. Hasta adımın öz evla

mak! Barış, uzun müzakereler ve

lıydı. Şimdi cumhuriyetle birlikte

dına kırk yere ipotekli enkaz halinde

pazarlıklar sonunda Lozan'la geldi.

egemenlik, yüzlerce yıl tek bir kişi
nin otoritesi altında yaşamaya alış

bir ev, bu evde hayatını sürdürmeye
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Yılmaz TEZKAN ||
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ilişkilerin

'evlet-vatandas
mış, kendinde devletin düzenine ve

yana bıraksa da, millet hayatının her

yönetimine müdahale hakkı görme

bölümünde ve devlet yönetiminin

yen millete bırakılıyordu. Böyle bir

her kademesinde milli iradenin ha

gücü kullanma pratiği olmayan bir

kim kıldığını görmek mümkün ola

toplumun seçeni ve seçileni ile bir

mamaktadır.

t

Yılmaz TEZKAN 1936 yılın

da İstanbul'da doğdu. 1957'de

likte hatalar yapacağı, siyasi buhran

Cumhuriyetsin 75'inci yılında

lar yaşayacağı tabi idi. Zaman za

"lâiklik, ilkesinin aşın vurgulandığı,

man toplumu sarsan ve krizlerle so

bu ilkenin tatbiki uğruna diğer nite

nuçlanan siyasi mücadelelerin, bir

liklerin gözardı edilmek istendiği

dışında çeşitli kıta ve karargâh

sürecin safhaları olduğunu yüzlerce

görülmektedir. Toplumda ve yöne

görevlerinde bulundu. İngiliz

yıllık siyaset anlayışının hemen öyle

tenlerde özellikle lâikliğin ve de-

Kurmay

50-100 senede değişmeyeceğini bil

mokratikliğin ne olduğu, ne olmadı

gördü. 1986 yılında tuğgeneral

mek ve gelecekten ümitli olmak ge

ğı konusunda tutarsız ve çelişkili dü

rekmektedir.

şünceler vardır.

Kara

Harp

Okulu' ndan,

1965'de Harp Akademisinden

mezun oldu. Yurtiçinde ve yurt

Koleji'nde öğrenim

rütbesiyle kadrosuzluktan emek
li oldu. 1986 - 1993 yılları ara
sında Cumhurbaşkanlığı Genel

Eğer cumhuriyet rejimini halkın

Hemen belirtmek gerekir ki de

iradesi dışında hanedana mensup bir

mokratik veya demokrasi, milletin

kişi veya bir güç grubunca tespit

sadece belli zamanlarda sandığa gi

edilen bir kişi tarafından değil de,

derek kendisini yönetecekleri seç

halk tarafından seçilmiş kişilerce ül

mesi demek değildir. Sandık veya

rılayacaklan belirleme yöntemidir.

kenin, yönetim şejcli olarak düşünür

onun ifade ettiği kavram olan seçim,

Elbette, farklılıkları yaşama arzusu

sek, ifade edilen bu iyimserlik yerin

bir tercihi belirleme yöntemidir.

nun genel güvenlik, ahlak ve sağlık

dedir. Tek kişinin yönetimi bitmiş,

Sandıkta veya bilgisayar ortamında

gibi nedenlerle kısıtlanması olacak

şöyle veya böyle bir takım kişiler se

bu tercihin belirlenmesi yerine baş

tır. Bu kısıtlamalar da toplumun or

çilmekte ve ülkeyi yönetmektedir.

ka bir yöntem buluncaya kadar bu

tak karan ile belirlenecektir. Bu açı

Bu şekilde yönetilen ve adının için

usul geçerliliğini koruyacaktır. Bu

dan bakıldığında toplumun, seçilmiş

de Cumhuriyet kelimesi bulunan

açıdan baktığımızda seçim bir amaç

ve atanmış yöneticilerinin sağlıklı

pek çok ülke var. Ama millet olarak

değil bir araç olmaktadır.

bir demokrasi anlayışına sahip oldu

Sekreterliğinde daire başkanı

olarak görev yaptı. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

Demokrasi anlayışı; her bireyin

ğunu söylemek mümkün değildir.

gerçekten kayıtsız şartsız millete ait

kendi farklılığının bilincine varması,

Toplumun önemli bir kesiminin ken

olduğu demokratik, laik, sosyal ve

bu farklılığı yaşama arzusu duyması

di farklılığını yaşamak gibi bir heve

hukuki bir cumhuriyet olmasını isti

ve kendi dışındaki bireylerin de aynı

si olmadığı görülmektedir. Bu ke

yoruz. Cumhuriyet rejiminin bu

şekilde farklılıklarını yaşamaya hak

bağlamda uygulanmasına baktığı

kı olduklarını kabul etmesiyle baş

mızda geçen 75 yılın yeteri kadar

lar. Seçim nihayet bu farklılıkları

başarılı olduğunu söyleyemiyoruz.

yaşama arzusunun siyasi bir talebe

Askerî müdahale dönemlerini bir

dönüşmesinden sonra, bu talebi ka-

biz Cumhuriyet'imizin egemenliğin
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sim, varsa bu gibi heveslerini evinin

dört duvan arasına sığdırmış, Ulû'l-

emire itaatkâr, kendinden devletin
düzen ve yönetimine müdahale hak

kı görmeyen, devlete ve düzene kar

TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK

şekli değildir. Devletin Cumhuriyet

şı tavır almaktan kaçınan ve bütün

inanmalarını isterse, başından onla

haklannın devlet tarafından bahse

rın bir kısmım karşısına almış olur.

oluşunun en belirgin niteliği bütün

dilmesini bekleyen eskinin reaya an

Tarihin hiç bir devrinde herkesin ay

cumhuru bir arada tutabilecek orta

layışı içinde bu devletin vatandaşlı

nı şeye inandığı, aynı ideolojiyi be

mı yaratma ve onu muhafaza edebil

ğını sürdürmektedir. Devlet de bü

nimsediği bir toplum olmamıştır.

me yeteneğidir. Cumhuru bir arada

tün bir toplumun zaten böyle bir

Hele her düşüncenin, her fikrin, sa

tutabilecek asgari ihtiyaçların karşı

davranış içinde olmasını istemekte

nat, felsefe ve din anlayışının anında

landığı bir rejim ancak cumhuriyet

dir.

dünyanın dört bir köşesindeki insan

olarak tanınmaya hak kazanabilir.

lara ulaştığı ve bu insanların da ken

Cumhuriyetin anayasada ifadesi

farklılığın bilincinde, bu farklılığı

di birikimleri ölçüsünde bunları al

ni bulan nitelikleri ve buraya kadar

yaşamak istemekte, ancak bu hakkın

gıladıkları bir çağdaş "muasır mede

ifade edilenler açısından Cumhuri

sadece kendisine verilmesini, en

niyet seviyesine" ulaşmayı kendisi

yetimizin geçmiş 75 yılına baktığı

doğru farklılığın kendisininki oldu

ne hedef edinmiş bir devletin, ne ka

mızda şu sonuçları görebiliriz:

ğu iddiasıyla diğerlerinin de kendi

dar kabule şayan olursa olsun bir gö

Egemenlik tartışmasız millete ait

leri gibi düşünmeleri gerektiğini ile

rüşü vatandaşlarına kabul ettirmeye

olmuştur. Bir hanedana mensup ve

ri sürmekte; devletten talepleri bu

çalışması, demokratik bir davranış

ya bazı güç gruplarınca belirlenecek

Toplumun diğer bir kesimi ise

bir kişi tarafından ülkeyi yönetmek

yönde olmakta ve siyasi tavırlarını
buna göre belirlemektedir. Böyle bir

Halkının bir kısmının

düşüncesi tarihe gömülmüştür. Her

anlayışa sahip bir toplum yapısı

kayıtsız veya tepkisni

ne kadar demokrasisi gelişmiş ülke

içinde cumhuriyete demokratiklik

sadece sandıkta gösterecek

lerde son 40 yılda o ülkeleri yöne

vasfının kazandırılması dünya görü

kadar devlete itaatkâr,

tenler pek çok kere değişmiş ve ço

şü ne olursa olsun gerçek demokra

bir kısmının da "demorkasi

ğunun ismi hatırlanmıyor, buna mu

siye inanmış, bir avuç insanın müca

ama sadece bizim için

kabil ülkemizde belirli 8-10 kişiyi

delesine kalmış gözükmektedir.

Halkının bir kısmının kayıtsız

veya tepkisni sadece sandıkta göste
recek kadar devlete itaatkâr, bir kıs
mının da "demorkasi ama sadece bi

demokrasi
anlayışına sahip olduğu,

siyasi parti yapılanmalarının
da buna paralel bir şekilde

devamlı seçmeye mecbur tutuluyor-

sak da, millet kendisini yönetecekle

ri, sistemi ne olursa olsun bir seçim
le işbaşına getirmektedir. Seçmek

hakkının kutsallığına inanmıştır.

zim için demokrasi anlayışına sahip

oluştuğu

olduğu, siyasi parti yapılanmalarının

ülkemizde Cumhuriyet'in

da buna paralel bir şekilde oluştuğu

75'inci yılında özlenen

olumsuzluklar, onun seçme hakkını

ülkemizde Cumhuriyet'in 75'inci

çağdaş, çoğulcu,

yanlış kullanmasından değil, önüne

yılında özlenen çağdaş, çoğulcu, öz

özgürlükçü,

başka seçenek konulmadığındandır.

gürlükçü, demokratik bir cumhuri

demokratik bir cumhuriyete

Bu sütten bu kadar kaymak çıkıyor

yete ulaşamamamamızın diğer bir

ulaşamamamamızın diğer

sebebi de devlete atfedilen resmi
ideoloji kavramıdır. Bir devlet varo
luşu sebebini bir ideolojiye bağlar

ve vatandaşlarından bu ideolojiye

bir sebebi de devlete

atfedilen resmi
ideoloji kavramıdır.
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Bundan vazgeçmek gibi bir niyeti de

yoktur.

Siyasi

hayatta

yaşanan

sa, bu onun kusuru değildir.

Toplumumuzun yukarda ifade
edilen gerçek demokrasi anlayışına

ulaştığı söylenemez. Her türden de

I ğişik görüş ve inanışlara sahip in

| Devlet-toplum ilişkilerinde

rahatsızlıklar vardır.
sanların bir arada beraber yaşama

daş vardır. Suçun tarifi de milli ira

Cumhuriyet, Osmanlı'nın

mecburiyetinde oldukları şuuruna

denin temsil edildiği yerde yapılır.

mirasını devralırken onun

varmaları, yönetimde bulunan her

Bunun dışında görüş, inanç ve felse

devlet anlayışını da almıştır.

kesin de görüş ayrılıklarını keskin-

fi ne olursa olsun herkes devletin

leştirecek davranışlardan kaçınma

Devletin çarklarını

eşit haklara sahip vatandaşıdır. Dev

ları gerekmektedir.

letin, suçlu dahi olsalar, vatandaşlar

döndürenler her kademede
toplumun hizmetinde

Bazı anlayış ve yorum farklarına

dan bir kısmını, bir kısmının siyasi

rağmen lâiklik cumhuriyetin vazge

görüşlerini temsil eden siyasi parti

çilmez bir niteliği olmuştur, daha

leri, yayın organlarını, dernek, şirket

fazla lâiklik isteğinin sosyal bir ge

veya benzer kuruluşlarını düşman

Cumhuriyetimiz, devleti

rekçesi yoktur. Aşağı yukarı son iki

olarak görmeye hakkı yoktur. Böyle

sadece ve sadece milleti için

bir eğilim, Cumhuriyet rejiminin bir

var olduğu idrakine

nakisesi olarak görülmeli ve bunu

getirememiştir.

yıldır yaşanan ve lâiklik ilkesinin
aşırı vurgulanmasına sebep olan

olayların ve fikir hareketlerinin sos
yal, ekonomik ve stratejik analizi iyi

yapılmalıdır. Lâiklik, demokratik bir
anlayışın gereği olarak kabul edil

melidir. Lâikliğin bir ideoloji haline
getirilmesi, onu cumhuriyetin bir ni

teliği olmaktan çıkarmaktadır. Her
dinî talebin "lâiklik elden gidiyor."

endişesi ile reddedilmesi veya en

gellenmesi toplumda rahatsızlıklara
yol açmakta ve toplumun bir kesi

minde kendisinin dışlanmış olduğu

hissini doğurmaktadır. Lâikliğin öl

gidermenin çareleri aranmalıdır.

75 yıl, bir insan için bir ömür ka

dar uzun, ama bir milletin hayatında
çok kısa bir zaman dilimidir. Cum

huriyet rejiminin işleyişinde, devletvatandaş ilişkilerinde arızalar var.
Milletin kesintisiz devam edecek
olan hayatında bunlar şüphesiz gide

rilecektir. Gidermenin çaresi basit

tir: Demokrasi, ama herkes için de
mokrasi. İnsanların farklı görüşlere

sahip olmasından korkulmamalıdır.

çüsü, cumhuru bir arada tutacak ka

İnsanlar, suça teşvik etmediği sürece

dar olmalıdır.

düşündüklerini söyleyebilmeli, ya

Devlet-toplum ilişkilerinde ra

zabilmeli, yayınlayabilmelidir. Dile

hatsızlıklar vardır. Cumhuriyet, Os

dikleri gibi örgütlenebilmeli ve siya

manlı'nın mirasını devralırken onun

si taleplerini ifade edebilmelidir.

devlet anlayışını da almıştır. Devle

Bunlar bir devlet için zaaf belirtisi

tin çarklarını döndürenler her kade

değil kuvvet ifadesidir. Er veya geç

mede toplumun hizmetinde olduğu

çağdaş toplumlarda bulunan özgür

bilincinde görülmemektedir. Cum

lüklere toplumumuz insanları da sa

huriyetimiz, devleti sadece ve sade

hip olacaktır. Arzu edilen 75 yıllık

ce milleti için var olduğu idrakine

bir tecrübenin

getirememiştir.

tandaş ilişiklireni zedelemeden bunu

Devletin nazarında suçlu vatan

sonunda devlet-va-

başarabilmektir.
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olduğu bilincinde
görülmemektedir.

Türk insanının refah seviyesi

yükseldikçe kendi benliğini idrakine

daha kolay varacak, yekdiğerinden
olan farklılıkları giderek artacak, bu
farklılıkları yaşamak isteği çoğala
caktır. Demokratikleşme süreci sa
dece demokratik usul ve kurumların
yerleştirilmesi ile değil, tek tek her

ferdin buna ihtiyaç duyması ile hız

lanacaktır.
Tarihi bir derinlik içinden bakıl

dığında, bugünkü sıkıntıların geçici
olduğu görülecektir. Cumhuriyeti
kuranlar, bugünkü nesillerden çok

daha fazla maddi ve manevi sorun

larla karşı karşıya idiler.
Cumhuriyetin ikinci 75 yılının
başlangıcı, bugünkü sorunların aşı
lacağı, demokrasimizin gelişeceği

ve insanlarımızın çağdaş bir devletin

vatandaşları olma şuuruna erecekleri

bir sürecin başlangıcı olacaktır.
(1) Aubrey Herbert. Ben Kendim
A Record of Eastren Travel
YILMAZ TEZKAN London 1924
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AYDINLATAN CUMHURİYET ILI
TÜRKİYE'DE DEMOKRATİ1
Fransa'nın ünlü solcularından ve
Mitterand'ın önemli danışmalarından
Regis Debray'ın Cumuhriyetle de
mokrasi arasında yaptığı ilginç bir
karşılaştırma var. Der ki Debray:
"Cumhuriyet çocukta insanı arar ve
çocuğu ortadan kaldırmak pahasına
onda yalnızca büyümesi gereken şeye
hitap eder. Demokrasi ise insanda ço
cuğu şımartır. Çünkü o ona yetişkin
muamelesi yaparsa onu sıkacağından
korkar. Öğrencinin yetişmesini iste
yen cumhuriyetçi hiçbir çocuğun ço
cuk olarak hayranlık verici olmadığını
söyler'Demokrat ise sonuçta kocaman
çocuklar oldukları için bütün insanla
rın sevimli olduğunu düşünür. Bu da
ha kaba bir biçimde şöyle de ifade edi
lebilir: Cumhuriyet çocukları sevmez.
Demokrasi ise yetişkinlere saygı gös
termez" (Debray, 1997: 20).
Bu karşılaştırmadan hareket ede
cek olursak, hem cumhuriyette hem de
demokraside insanın yetişkin haliyle
çocuk halinin ne olduğu konusunda
teslim edilmiş bir bilgi varmış gibi gö
rünüyor. Gerçekten de öyleyse aslında
ne cumhuriyetin yetişkin insanı kurma
biçiminde ne de demokrasinin çocuğu
şımartan tutumunda bir sorunun çık
maması gerekirdi. Oysa sorun tam da
bu noktada çıkmaktadır. Denilebilir
ki, Cumuhriyetin içerdiği bütün meş
ruiyet sorunları Cumhuru temsilen hü
kümet eden güçlerin bizzat kendi ye
tişkinliklerinden başlayarak, hükümet
ettikleri topluma isnad ettikleri yetiş
kinlik standardı konusunda vatandaş
larını yeterince iknâ edememelerinden
kaynaklanmaktadır. İnsanın çocukluk
ve yetişkinlik hâlinin ne olduğu konu
sundaki kendinden-eminlik, giderek
hakedilmemişliği her gün günyüzüne
daha da çıkan kesinlik duygusunun
karşılığı meşruiyet bunalımı olmakta
dır.

Tabiî ki, bu tabloya cumhuriyetle
idare edildiği söylenen dünyadaki
yaklaşık yüz ülkenin hepsindeki çeşit
lilik katıldığında, cumhuriyetin bir
toplumsal yapıya veya o yapının idare
anlayışına, halkın iradesini temsil an
lamında, fazladan ne kattığı da ciddi
bir soru haline geliyor. Sözkonusu çe
şitlilikte tek kişilik sınırsız bir dikta
törlükten tutun da bir partinin veya bir
zümrenin hakimiyetine, çoğulcu bir
toplum yapısından, çok partili parla
menter bir rejime kadar yayılabilen

Cumuhriyetin içerdiği
bütün meşruiyet
sorunları Cumhuru
temsilen hükümet eden
güçlerin bizzat kendi
yetişkinliklerinden
başlayarak, hükümet
ettikleri topluma isnad
ettikleri yetişkinlik
standardı konusunda
vatandaşlarını yeterince
iknâ edememelerinden
kaynaklanmaktadır.
genişçe bir yelpaze var. Bugün Baas
rejimlerinin de bir çeşit Cumhuriyet
olduklarını ve genellikle halklarının
çok küçük bir azınlığına dayandıkları
veya 90'lara girerken geride bıraktığı
mız Doğu Bloku ülkelerinin hepsinin
de birer Cumhuriyet oldukları ve hal
kın bütün temsilinin hasbelkader dev
rim işini deruhte etmiş bir politbüronun iradesine indirgenmiş olduğu da
ayrı bir gerçek. Bu durumda gerçekten
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de Cumhuriyetin bir yönetime fazla
dan ne kattığı konusunda ciddi bir bu
lanıklığın varolmaması düşünülemez
di.
Her ne kadar cumhuriyet kavramı
nın anlam içeriğinde halkın bütün
özellikleri ve bütün varlığıyla yöneti
me iştirak etmesi, hatta bir bakıma
halkın iradesinin tecessüm etmiş bir
ifadesi varsa da, bir yönetim biçimi
olarak Cumhuriyet kendisini, ortaya
çıktığı her zaman ve her yerde, halkın
önemli bir kesiminin ya katılmadığı
veya kayıtsız olduğu bir toplumsal ta
sarımı halka "öğreterek ve dayatarak
kabul ettirmek" yoluyla tesis etmiştir.
Cumhuriyetin bu paradoksu Jakobenizm olarak bilinegelmiştir. İster ilk
ortaya çıktığı Fransa'daki uygulamala
rıyla gözönünde bulunduralım, isterse
de daha sonra tekrarlanmaya çalışıldı
ğı diğer tüm tecrübeleriyle birlikte gö
zönünde bulunduralım, Cumhuriyetin,
halkın fiîli olarak gerçek iradesini
temsil bakımından terkibinde böylesi
bir Jakobenizm unsuru kesinlikle yokolamamıştır. Hatta denilebilir ki, bu
unsur sözkonusu tecrübelerin çok
azında belli bir seviyeye kadar in(diril)ebilmiştir. Bu durum herşeyden ön
ce Cumhuriyetin Aydınlanma'nın ide
allerini gerçekleştirmenin siyasî özne
si olarak tasarlanmış olmasıyla alakalı
bir şeydir. Aydınlanma kendi içinde
muhtemel bir despotizmin bütün meşrulaştırıcı dayanaklarını tesis ediyordu
zaten. Aydınlanmış bir elitin dışındaki
kitleler "kendi sağlık ve yararları için"
zorla da olsa iyileştirilmeyi, aydınla
tılmayı ve kurtarılmayı hakediyorlardı. Bunun farkında olmamaları hiç
önemli değildi. Hasta her zaman ken
di hastalığının farkında olmayabilir.
Hasta nasıl hasta olduğu andan itiba
ren doktoruna mahkumsa esas itiba
riyle hasta olan halk da kendi doktor-
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lan olan Aydınlara muhkumdur. Dola
yısıyla Aydınlanma projesinin içinde
merkezi bir siyasal öneri olarak halkı
temsil etmeden önce halkı halk yapan,
bunu yapıncaya kadar da halk üzerin
de eğitim veya tedavi işlemleri konu
sunda kendini kendinden menkul bir
biçimde tam yetkili gören bir cumhu
riyet fikri vardır.
Aydın lanma'nın meşhur doğal du
rum teorisyenlerinden ve Cumhuriyet
fikrinin büyük babalarından J. J. Rousseau'nun, insanın özündeki veya en
doğal halindeki "iyi"nin siyasal dü
zeydeki temsili anlamındaki "genel
irade"ye yaptığı güçlü vurgu bile, bu
"genel irade"nin açığa çıkması için
vatandaşların ciddi bir eğitimden geç
mesini öngörüyordu. Bu eğitimin si
yasal pratiği Fransa'da "devrimin ço
cuklarını yemesi"yle karakterize edi
len meşhur Jakobenizmiyle ortaya ko
nulmuştur. Dolayısıyla, bütün bu anla
tılanlardan, Cumhuriyetin bir miktar
Aydın despotizmi olmadan tahakkuk
edilme imkansızlığının bizzat cumhu
riyetin kurucu düşüncesinin altında
yatan aydınlanmacı ve aydınlatmacı
felsefeden kaynaklandığı sonucu çıka
bilir. Burada cumhuriyetin neredeyse
her çeşit rejimi meşrulaştıran bir isim
lendirmeden ibaret bir şey olduğu gibi
bir sonuç çıkabilir ki, kuşkusuz bu ka
dar da değildir. Yine de asgari bile ol
sa veya formaliteden ibaret bir şey de
olsa cumhuriyetin gerektirdiği bir
kuvvetler ayrılığı, bir meclis ve kendi
sine eşit davranılması hukukî bir tahhüde bağlanmış vatandaşlar toplulur
ğundan oluşan bir halk vardır. Halka
dayanıyor olmak ne kadar görünüşte
ve mevcut bir yönetimi meşrulaştır
maktan öte gitmeyen koca bir aldat
maca bile olsa salt bu esasta meşrulaş
mış olmanın yarattığı, bir noktadan

sonra elbetteki inkar edilemeyen bir
takım imkanlar vardır. Bu imkanlar er
veya geç Cumhuriyetin daha demok
ratik bir temele oturmasının, gerçek
ten de halkın iradesini yansıtarak ve
temsil ederek gelişmesinin önünün
mutlak anlamda kapatılamamasını
sağlayacak cinstendir.
Sözkonsu Jakobenist unsurun
cumhuriyetin terkibindeki payı konu
sunda cumhuriyetler arasında kayda
değer bir farkın bulunduğu da inkar
edilemez bir gerçektir. Ayrıca bu pa
yın ağırlığı kadar bu payın Cumhuri
yetin tesis sürecinde geçerli kalma sü
resi de cumhuriyetler arasındaki fark
lardan birini oluşturmaktadır. Nite
kim, Fransa'da Cumhuriyetin sözkonusu Jakobenist dönemi çok da uzun
sürmemiştir ve hemen akabinde toplu
mu oluşturan değişik sınıflar ve ke
simler arasında uzlaşmaya dayalı bir
temsili yönetim sisteminin geliştiril
mesine çalışılmıştır. Fransa'nın hürri
yetlerin, insan haklarının ve yönetim
de demokratik seviyenin merkezi ol
duğu gözönünde bulundurulabilir. Bu
na rağmen, Fransa'da Cumhuriyet,
kendisine uygun vatandaşlar yetiştiren
ve başlangıcı sıkı Jakoben olan bir
okul sürecinde, eğitimi ve disiplini
devreye sokmadan, Debray'ın deyi
miyle çocuk bir toplumu kendi tanım
ladığı bir yetişkinlik standardına getir
meden gerçekleşmemiştir. Bu anlam
da cumhuriyetin en önemli vasfının
modernleştirme olduğunu söyleyebili
riz.
Bu sefer Fransa'da veya cumhuri
yetin ilk uygulamalarının ortaya kon
duğu yerlerde Jakobenizmin nispeten
kısa tarihli olmuş olmasına bakarak,
özellikle üçüncü dünya ülkelerinde
veya hatta Türkiye'de bu Jakobeniz
min çok uzun sürmüş olmasına bakaEKİM'98 25 HAK-İs
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rak, Türkiye'de bir Cumhuriyetin veya
modernleşmenin yaşanmamış olduğu
söylenebilir mi? Kuşkusuz bu tarz bir
modernleşme de modernleşmenin ge
çerli bir çok tarzından biridir. Genel
likle çok sıkça yapılan bir eleştiri,
Türk modernleşmesinin tepeden in
meci, Jakoben bir yol izlemekle "nor
mal" bir modernleşme yolu izlememiş
olduğudur. Oysa modernleşmenin tek
bir tarzı yoktur, veya modernleşmenin
Jakoben bir tahakkuk tarzını dışladığı
nı gösterecek hiç bir emare yoktur.
Ayrıca "normal" sayılabilecek ve di
ğerlerinden ayırdedilebilecek bir "mo

TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK
dernleşme" süreci için tartışılmayacak
hiç bir model tecrübe yoktur. Her mo
dernleşme tecrübesi biriciktir ve tek
rarlanamayacaktır (Aktay, 1998). Ni
tekim, Göran Therborn tam da mo
dernleşmenin "normal yolu" nosyonu
na karşılık vermek üzere, dünya ölçe
ğinde evrensel bir sonuç olarak rastla
nan modernleşme sürecine dünyanın
çeşitli yerlerinden en azından dört ay
rı yoldan iltihak biçiminin ayırdedilebileceğine işaret eder. Bu dört yoldan
biri Avrupa'lı devrim veya reform ka
pısı; ikincisi Amerikalıların Yeni Dün
yalarının kıtalararası göç ve genosidlerinin bir sonucu olarak gerçekleşen
biçimi; üçüncüsü ithal edilen veya dış
sal olarak dayatılan veya genellikle bir
ülkenin yöneten elitinin uluslararası
angajmanlarla kendi ülkelerinde önayak oldukları, kendi ülkelerine yukar
dan dayattıkları modernleşmedir ki,
Tanzimattan itibaren Osmanlı'nın gir
diği yol böyle bir yoldur; son olarak
da sömürgeleştirilme yoluyla modern
dünyaya açılan, fethedilen ülkelerin
modernleşme yolu ayırdedilebilir
(Bkz. Therborn, 1996).
Peki neydi cumhuriyetin istediği
insan tipi? Fazla ince bir mülahazaya
gitmeden bunun yeni yükselen burju
va pazar toplumunun ihtiyaçlarına
karşılık veren ve temel karakteristiği
pazarda kendi özgür iradesiyle seçme
ler yapabilen, seçimlerinde rasyonel
olmayan hiç bir etki tarafından belir
lenmeyen alış-veriş insanı olduğunu
söyleyebiliriz. Bu anlamda Cumhuri
yet bu vatandaşı yetiştirinceye kadar
ulus-devlet kisvesine bürünmüştür.
Ulus, Gellner'in de yerinde tespitleriy
le (Gellner, 1991) sanayi toplumunun
bir ürünüydü ve ulus devleti de sanayi
toplumunun gerektirdiği büyük çaplı
organizasyonların bir gereksinimi ola
rak ortaya çıkarak ulusu oluşturmuş
tur. Ulus aynı zamanda cumhuriyetin
birey projesi için gerekli kıldığı, yerel

kimlik öğelerinin tasfiyesi sonucu olu
şan boşluğu doldurmak üzere bir üst
kimlik olarak işlemiştir. Ulus-inşâ sü
reci ise çok yerde olduğu gibi Türki
ye'de de sancılı olmuştur. Çünkü in
sanların şu ana kadar kendilerini nisbet ettikleri bir organizmadan koparıl
malarına ve yeni bir organizmaya da
hil olmalanna tekâbül eden süreçlere
eşlik ediyor. Takdir edilecektir ki, or
ganizmadaki veya organizmalar ara
sındaki bu hareketliliğin travmatik et-

Genellikle çok sıkça
yapıları bir eleştiri, Türk
modernleşmesinin
tepeden inmeci, Jakoben
bir yol izlemekle
"normal" bir
modernleşme yolu
izlememiş olduğudur.
Oysa modernleşmenin tek
bir tarzı yoktur, veya
modernleşmenin Jakoben
bir tahakkuk tarzını
dışladığını gösterecek hiç
bir emare yoktur.
kileri oluyor. Bunu herkes kabullen
mek istemeyebiliyor. Cumhuriyet bu
herkesleri ikna etmeye çalışır, kendisi
mutlak bir otantisite iddiasına dayana
rak, yani aydınlanmış olarak, geriye
kalan insanları da bu aydınlanmadan
nasiplendirmek üzere üstüne aldığı
vazifeyi, gerektiğinde zor kullanarak
yerine getirir. Sonuçta hemen hemen
her ulus-devlette insanlar tamamen
Cumhuriyetin idealleri açısından ken
dilerini nasıl hissetmeleri gerekiyorsa
öyle hisseden, bunun için gerektiğinde
kendi bedensel varlıklarından vazge
çen, kendi bedenlerini cumhuriyetin
bedeni veya organı kılan (Foucault,
1977; 1993; Aktay, 1997) bir vatandaş
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topluluğuna dönüşürler. İçerdiği bütün
bireyselleşme çabasına rağmen, Cum
huriyette bireyin kendine ait varlığın
dan ziyade kendisinden önce tanım
lanmış kollektif bir bedene ait bir var
lığı sözkonusudur. Hatta denilebilir ki,
sözkonusu edilebilecek kadar bir bireyselleşmenin tüm varoluş nedeni,
insanı başka bağlardan kurtararak sa
dece cumhuriyetin kendisine teklif et
tiği organik varoluşu rahatça kotarabilmektir.
Kuşkusuz bütün bu tanımlar, cum
huriyet düşüncesinin her zaman zo
runlu çağrışımları ve sonuçları değil
dir. Daha doğrusu, en azından, cum
huriyetin bütün dünyadaki genel geçer
gelişimi demokratikleşmeye doğru gi
den ve gerçekten de insanların birey
sel veya cemaatsel özgürlüğünün önü
nü açan bir teleolojiye tâbî olduğunu
söyleyebiliyoruz. Hatta denilebiliyor
ki artık, radikal bir demokrasiyle ta
mamlanmamış bir cumhuriyet eksik
kalmış bir cumhuriyettir ve kendi için
deki anlam teleolojisi gereği, her cum
huriyet temsil iddiasında bulunduğu
halkının kollektif iradesini gerçekten
de temsil konusunda en üst düzeyde
bir verimliliğe taşıyan bir kadere mah
kumdur. Bu ifadeler cumhuriyetin iyi
ce metafizik hale gelmiş bir ifadesi
olarak inananlarına ulaşılmaz bir cen
net vadeden dinsel ifadeler değilse,
Cumhuriyet adına yaşadığımız bütün
olumsuzlukların geçici olduğunu dü
şünerek teselli bulabiliriz.
Geriye bütün bu söylediklerimiz
den yola çıkarak Türkiye örneği üze
rinde de bir iki laf etmek kalıyor. Kuş
kusuz gerek Cumhuriyet formülünün
içerdiği Jakobenist madde oranının
fazlalığı, gerekse bu maddenin etkisi
nin devamı konusunda Türkiye'nin bir
takım özgüllüklerinin olduğu muhak
kaktır. Türkiye'de devletin kendini ta
nımlama biçiminde, kendi vatandaşı
nı kendisi için varsayan tutumu hâlen
sürmektedir. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer öncü Cumhuriyetler
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arasında temayüz etmesini sağlayan
asıl özelliği, (kuşkusuz kategorik bir
özelliktir bu, en azından başka ülke
lerle de aynı kaderi paylaşıyordur) gecikmişliğidir. Türkiye'de Cumhuriyet
hem çok gecikmiş, hem de yerleşmesi
için gerekli olan okuldan geçme süre
si bitmemecesine çok uzun sürmüştür.
Türkiye'nin modernleşme tarihinde
zaten âşinâ olduğumuz genel gecikmişlik Cumhuriyetin de gecikmişliğiyle birarada düşünüldüğünde Türki
ye için yol açmış olduğu çok derin
komplikasyonların boyutları daha iyi
takdir edilebilir.
Burada gecikme deyip geçmemek
gerekiyor. Bu gecikmişliğin belli bir
miktarı bazı milletlerde daha fazla ça
lışmanın ve çok daha hırslı bir telafi
çabasının güçlü bir motivasyonu ola
bilir. Nitekim Alman ulusunun genel
olarak gecikmişliği üzerinde bir yığın
edebiyat üretilmiştir. Almanyanın sa
nayisinin gecikmiş olması, burjuvazi
sinin geç yetişmiş olması, buna muka
bil Aydınlanmasının da gecikmiş ol
ması üzerinde epeyce durulmuş ve bü
tün bir Alman ırkının sonraki bütün ta
rihindeki atılımları hep bu gecikmişlik
kompleksinin eşliğinde okunmuştur
(Laroui, 1993; Çiğdem, 1992). Burada
Türkiye Cumhuriyetinin en önemli
hedeflerinden birisinin "Çağdaş Uy
garlık Seviyesine Yetişmek" olduğu
hatırlanmalıdır. Oysa yetişilecek olan
Çağdaş uygarlık almış başını gitmiştir.
Büyük bir ihtimalle hedef bu şekilde
yani "yetişmek" olarak tayin edilmek
le birlikte Türkiye'nin önünde yorucu
ve meşakkatli bir takip süreci başlatıl
mış oluyordu. Bu öyle bir takiptir ki,
ilerden gidenler her zaman teknolojik
olarak ve imkan olarak geriden gelen
lerin âdeta yetişme ihtimalini ortadan
kaldırarak ilerliyorlardı.
Belki de bu yüzden, Türkiye için
gecikmişlik Almanya'dakine benzer
sonuçlara yol açmamıştır. Kuşkusuz
bu durum bir yandan sosyal olaylarda
determinizimin çok rahat bir tez ola

madığını göstereceği gi- y
bi, aynı sonuçların vâkî
olabilmesi için Alman
ya'ya kıyasla Türkiye'de ek
sik olan bir çok şeyin var ol- H
duğunu gösteriyor. En önem- H
lisi Türkiye'deki Cumhuriye- H
tin dünya sisteminin gerektir- ,
meleriyle de çok yakından il- V
gili olarak gerçekleşmiş olmaşıdır. Yani Türkiye'ye
Cumhuriyet dolayısıyla tayin

Cumhuriyet ve
demokrasinin birarada
oluşturdukları
terkibin
f
mahiyeti, çok önemli
olmakla birlikte, salt
bir gecikmişlikçe
üstbelirlenmiyor. Daha
önemli faktör, bizzat
Türkiye'nin
uluslararası ilişkiler
i
düzeyinde giriştiği
angajmanlar olmuştur.
edilen uluslararası konum ve roller,
Türkiye'deki cumhurun asgari bir tas
dikinin değil bilakis bu cumhurun aza
misinin hilafını gerektiren şeylerdi.
Türkiye, cumhuriyetin kuruluşunu
müteakip hilafeti de kaldırmakla sözkonusu uluslararası iradenin kendisin
den beklediği ilk işi, İslâm ülkelerinin
bütün dünyada muhtemel bir odak ol
maktan çıkarılması işini deruhte etmiş
oluyordu. Kuşkusuz bu da halkı Müs
lüman olan bir ülkenin şu ana kadar
getiregeldiği siyasal kültüre kolay ka
bul ettirilebilecek bir şey değildi. Hi
lafet dolayısıyla bu milletin gündelik
hayatına, evrensel ufkuna ve giderek
bilincine hatta bilinçaltına nüfûz etmiş
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bir varoluş moduyla çatışmak
I demekti bu. Hem kabul ettirilJ mesi zordu hem de bir oldu bittiye getirilerek kabul ettirilse bile
her an yeniden depreşmesi ihti
malini yok etmenin mümkün ol
madığı bir duyguydu bu. Dolayı
sıyla cumhuriyete Türkiye'de kısa
vadede toplumsal çeşitlilikleri ta
nımak ve demokratik bir yapıya
evrilmek gibi bir lüks tanınamazdı.
Nitekim, uluslararası ilişkilerin Tür
kiye'nin dışında kendi içinde yaşadığı
bir kırılma sonucu Türkiye'ye çokpartili bir hayata geçişin uygun görülme
sinden bu yana Cumhuriyetin bu yö
nü, geçirdiği çok katı bir tekpartili ya
şamın sıkıcı, tektipleştirici, monist sü
recinin sağladığı avantajların büyük
bir çoğunluğunu kaybetmeye yüz tut
muştur. Ancak bu kayıplar Türkiye'nin
uluslararası ilişkilerdeki angajmanla
rını mutlak surette tehdit edebilecek
boyutlara vardığında cumhurun ne de
diğinin fazla bir önemi olmuyor veya
sadece göstermelik bir cumhuriyet iş
letilmiş oluyor. Kuşkusuz böyle bir
durumda Cumhuriyet bütün yan-söylemleriyle birlikte cumhurun hilafına
işleyen bir siyasetin meşrulaştıncı lügatçesini sağlamaktan başka hiç bir
gerçek varlık göstermemektedir.
Dolayısıyla Türkiye'de Cumhuri
yet ve demokrasinin birarada oluştur
dukları terkibin mahiyeti, çok önemli
olmakla birlikte, salt bir gecikmişlikçe
üstbelirlenmiyor. Daha önemli faktör,
bizzat Türkiye'nin uluslararası ilişkiler
düzeyinde giriştiği angajmanlar ol
muştur. Bu angajmanlar en azından
Wallerstein'in vurguladığı ve azgeliş
mişliğin veya çevre (periferi) konu
munun aşılmazlığını garanti altına
alan dünya-sistemi yaklaşımı (1974;
1979) gözönünde tutularak daha kolay
açıklanabilir. Bu yaklaşımlarda dile
getirilen dünya sisteminin merkezinin
organize ettiği uluslararası işbölümün
de dağıtılan görevler vardır ve azgeliş
mişlik salt bu işbölümünde bazı işlerin
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deruhte edilebilmesi için bile olsa hiç
bir zaman merkez ülkeler konumuna
erişemeyecek şekilde kader kılınmış
tır. Ağır sanayinin merkez ülkelerden
çevre ülkelere transferinin bu konuda
gözönünde tutulması bir örnek olarak
yetecektir. Bu durumda Türkiye Cum
huriyetinin demokrasiyle bir türlü ge
rekli ve yeterli kaynaşmayı sağlaya
maması gerçeği, uluslararası ilişkiler
veya Wallerstein'in dikkat çektiği dünya-sisteminin mantığı çözümlenme
den tam anlamıyla anlaşılmayacaktır. .
Şayet bu kaynaşma sağlanabilirse,
Türkiye'nin bu uluslararası işbölümündeki uyumlu rolünü terketme yö
nünde içsel bir baskı, giderek sancı,
kendini hissettirecektir. Bu sancı bu
makro işbölümünü ne ölçüde bozabilir
ve ne kadar etkileyebilir bilinmez
ama, en azından Türkiye'nin bu işbö
lümünde kendi çıkarlarını sonuna ka
dar kollayan bir taraf olmasını sağlar.
Bu aynı zamanda bu kaynaşmanın ni
çin gerçekleşmediğini de aslında yete
rince anlatmaktadır.
Kuşkusuz Cumhuriyetin demokra
siye doğru evrilememesinin yegane
sebepleri dışsal değildir. Bunun çok
karmaşık içsel sebepleri de vardır. En
basitinden bütün toplumsal sistemler
sınıflarıyla toplumsal tabanlarıyla, ku
rumlarıyla belli bir kurulu düzen tesis
ederler. Türkiye'de Cumhuriyet de Os
manlı'da yıkıp tevarüs ettiği veya
ikame ettiği kendine özgü toplumsal
tabanı ve yarattığı sınıflarıyla (hemen
akla gelebilecek olan, bir modernleş
tirme projesi olarak Cumhuriyetin
bunu gerçekleştirmek için, bu süreç
teki merkezî rolüne inandığı için şid
detle önemsediği burjuva sınıfının or
taya çıkarılmasıdır) tam teşekküllü bir
establishment
tesis
etmiştir.
Denilebilir ki Cumhuriyetin vesayet
altında geliştirdiği burjuvazi sınıfı,
devlet desteği olmadığı sürece kendi
ayakları üzerinde durabileceğini ispat
lamanın hiç bir emaresini hâlen gös
termemiştir. Cumhuriyetin kuruluş

yıllarından bu yana Türkiye'nin millî
burjuvazisi gelişmenin ve kalkın
manın motoru olarak kabul edildiği
halde gerçek anlamda bir motor
rolünü devletin muharrik gücü ve
sürekli yakıt desteği olmadan bir türlü
oynamamaktadır. Buna mukabil Tür
kiye'de asıl burjuvazi devlet desteği
olmadan, daha ziyade Cumhuriyetin
kurucu idealleriyle pek bağdaşık ol
mayan dinsel (İslâmî-Protestan)
motivasyonlarla yeni yeni yetişmeye
başlamış ve başladığnıdan bu yana da
Türkiye'nin ekonomisinde gözle
görülür bir özerkleşme ve hareketlen
me gözlemlenmeye başlamıştır. An
cak devlet ihalelerine sırtını dayamış
olan, hiç bir zaman risk almadan ve

Denilebilir ki
Cumhuriyetin vesayet
altında geliştirdiği
burjuvazi sınıfı, devlet
desteği olmadığı sürece
kendi ayakları üzerinde
durabileceğini
ispatlamanın hiç bir
emaresini hâlen
göstermemiştir.
garantili bir alan görmeden yatınm
yapmamaya alışmış olan millî bur
juvazinin bu yeni yükselen burjuvazi
dalgaya karşı ilk savaşımında demok
rasiyi zayıflatmaya yönelmesi, Cum
huriyet ile demokrasinin iki önemli
sınıf arasında sembolik bir sermaye
(Bourdieu, 1990) olarak paylaşıldığını
gösteriyor. O yüzdendir ki, bugün
demokrasiyle cumhuriyet arasında
varolduğu söylenen, aslında gerek
demokrasinin gerek cumhuriyetin iç
anlamsal teleolojilerinin kesinlikle uğ
ramaması gereken çelişki, bizzat bu
toplumsal ve ekonomik katmanlaş
manın ifadesi olmaktadır.
Kuşkusuz, bütün uluslararası
mukayyetliklerine ve ülke içindeki
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sözkonusu sınıfsal çelişkilere rağmen,
Türkiye Cumhuriyeti için bile demok
rasiyle ebedî bir ayrılık düşünülemez
—bu ikisinin birbirilerine kavuş
mamaları da. Bunun için fazladan bir
şey yapmak da gerekmiyor. En azın
dan felsefî bir mülahaza olarak, Cum
huriyetin içerdiği demokratik telos'u
açığa çıkartmaktan, belki de önünü aç
maktan —hatta kapatmamaktan—
fazla bir şey gerekmiyor. Türkiye'de
yaşayan birilerinin diğerleri üzerinde
tahakküm
kurmalarını
mümkün
kılacak veya bu tahakkümü kolaylaş
tıracak kurnazca formüllere yeni
Cumhuriyeti kapatmak ve cum
huriyetin gerektirdiği okulun müf
redatına demokrasi dersi koymak
,zaten bundan bundan daha fazla bir
şey değildir.
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Cumhuriyet'in kazanımlarını
ciddiyetle değerlendirmeliyiz
1- Türkiye'de Cumhuriyet idaresi

dern/çoğulcu/demokratik bir Cumhu

"Osmanlı Batı tipi bir monarşi değildi.

nin tasviye etdiği, İmparatorluk değil

riyet tesisi meselesine gelince, bu ko

Osmanlı toplumunda Batı tipi bir aris

saltanatdır. Cumhuriyetin kuruluşunda

nuda ne mesafe katedildiği konusunu,

tokrasi yoktu" diye başlayan görüşle

hedeflediği de, bir imparatorluğu yık

isterseniz ikinci sorunuz çerçevesinde

rin çoğu, Osmanlı toplumunu bir ma

mak değil, geleneksel toplumu tasfiye

cevaplayalım.

sal diyarı olarak gördükleri ve değer

etmekti. Maalesef bu husus sıklıkla

2, 3-Aslında, Cumhuriyetin değer

lendirmelerini bu masalın çerçevesine

gözden kaçırılıyor. Osmanlı İmpara

lendirmesini en iyi yapabileceğimiz

sığdırmaya çalıştıkları için, onlara ka

torluğunun yıkılışının bir tasfiye faali

çerçeve, gerçekten de, sizin ifadeniz

tiyetle katılmıyorum. Osmanlı Batı ti

yeti olup olmadığı aynca tartışma ko

le, "devlet-toplum ve devlet-birey iliş

pi bir monarşi değildi ama monarşiy

nusudur. Önce bir konuyu açıklığa ka

kileri", genel olarak toplumsal ve si

di, yani yönetici kadroyu tayin eden

vuşturmakta yarar var; geleneksel bir

yasal ilişkiler bütünüdür. Sorulması

saltanat prensibiydi. Osmanlıda Batı

imparatorluğa karşı, modern demok

gereken temel soru; "Osmanlıdan bu

tipi aristokrasi yoktu, ama toplumsal

ratik bir cumhuriyet kurmakla, poli-

yana, bu ilişkiler ne ölçüde değişmiş

ilişkiler, resmen aristokratik prensibe

tik-coğrafi bir gücün ifadesi olan bir

tir ve bu değişim Cumhuriyetin kuru

dayalı olarak düzenleniyordu. Aris

imparatorluğu ortadan kaldırıp daha

luşunda ileri sürülen hedeflerle ne öl

tokrasiden, kont, lord, dük, prens ün-

sınırlı bir coğrafya ve daha sınırlı bir

çüde örtüşmektedir?" sorusudur. İlk

vanlarını anlıyorsak, evet bunlar yok

politik gücü olan bir devlete dönüş

önemli değişim, siyasal sistemin şek

tu, ama bu kadar sınırlı bir aristokrasi

mek veya bunu hedeflemek ayrı ayrı

linin değişmesi ve buna paralel olan

kavramımız varsa, toplumsal dönü

şeyler. Osmanlı İmparatorluğunun

hukuk alanındaki değişimlerdir. Mo-

şümler üzerine fikir yürütmeye kalk

coğrafi-siyasi gücünü yitirmesi Cum

narşik -aristokratik prensibin yerini,

mamak daha yerinde bir yaklaşım

huriyet projesinin değil, tarihsel bir

demokratik-Cumhuriyet prensibinin

olur. Zira bu kavramsal çerçeve ancak,

sürecin sonucudur. Öteden beri sağ-

alması, çok önemli bir değişimdir ve

Prenses Diana'nın hayatı üzerine ya

muhafazakar çevrelerin, "İmparatorlu

ciddiye alınması gerekir. Bu konuda,

zılmış kitapları anlamaya, yetecek bir

ğumuzun" yitirilişinin faturasını Cum-

r

huriyet'e bağlama eğilimlerini ve bu
yöndeki imalarınım, en iyi ifade ile,

ciddi bir kafa karışıklığı olarak görü
yorum. Siyasi-coğrafi güç ile, idare
şekli arasında hiç bir bağlantı yoktur,

modern demokratik

imparatorluklar

mümkün olduğu gibi, ufacık bir coğ

rafyaya sıkışmış ve dünya siyasetinde

ki etkinliği yok denebilecek monarşi
ler var. Kısacası, "Cihan imparatorlu
ğumuzu", Cumhuriyet yüzünden veya
onun uğruna yitirmiş değiliz. Mesele

nin öbür boyutuna gelince, yani Cum
huriyet'in hedeflediği, geleneksel toplumsal-siyasal düzenin yerine, mo

L.

Cumhuriyet, sadece,
sürekli sözkonusu
edildiği gibi, dini
Unvanları kaldırmadı,
tüm hiyerarşik-feodal
ünvanları kaldırdı ve
sadece teorik alanda da
olsa, siyasal sistemi
buna bağlı olarak
hukuki yapıyı, eşit
vatandaşlık kavramına
dayandırdı.
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kavramsal çerçevedir. Sadece Osman

lı toplumu değil, tüm modern öncesi

toplumlar, aristokratik prensip üzerine
kurulmuşlardır, bu, insanların doğuş
tan kategorik ve resmen farklı toplum

sal konumların üyesi olduklarının ka

bulü ilkesi demektir, bu, işleyip bazı
toplumlarda daha esnek, bazılarında

kast sistemi örneğinde olduğu gibi da

ha katıydı. Osmanlı toplumunda aris

tokratik ilkenin işleyişi Batı'dakinden
farklıydı, yer yer çok daha esnekti, bu

ayrı bir konu, ancak yönetici sınıfta
doğanlar ('askeri' sınıf) otomatik ola

rak bu sınıfa dahil oluyorlardı, onraJ

dan bu sınıfa geçiş mümkündü, fakat
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kural herkesin yerli yerinde durmasına

süreç şekli dönüşümlerin ön plana çık

çirdiği değişimin, aynı zamanda bir

göre düzenlenmişti. Bunları uzun uza-

tığı bir süreç olarak yaşanmış ki, önce

kapitalizmin yerleşmesi süreci oldu

dıya anlatmamı mazur görün, soyut

likle öyle algılanıyor diye düşünmek

ğunu unutmamak lazım. Modern de

tartışmalardan ve hayali tablolardan

daha mantıklı.

mokrasilerin, 'eşit vatandaş' kavramı

bıkmış vaziyetdeyim, diğer taraftan

O halde, Cumhuriyet'in 75. yılında

hukuki bir kavramdır ve toplumlar

üniversite deneyimimde, ne zaman bu

devlet-toplum-birey ilişkilerini değer

için şüphesiz bir kazanımdır, bizde bu

konular gündeme gelse, her biri bir

lendirirken, Cumhuriyet'in kazanımla-

kazanım Cumhuriyet'le sağlanmıştır.

sosyal bilim dalından mezun olmuş

rını ciddiyetle değerlendirmeliyiz. Di

Ancak bu meselenin bir boyutudur.

bir çok, yüksek lisans öğrencisini, Os

ğer taraftan, bugün bulunduğumuz

Modern demokrasilerde, soyut-hukuki

manlı toplum düzeni hakkında en te

noktada, yaşanan sorunları değerlen

eşitliği sosyo-ekonomik çerçevede ge

mel şeyleri bilmeden, toplumsal-tarih-

dirirken, bu sorunlar çerçevesinde ta

liştirmek, demokratik çerçevede top

sel değişim üzerine fikir yürüttüğüne

rihsel süreci gözden geçirmek duru

lumsal-siyasal mücadele konusu ol

şahit oldum. Konu Cumhuriyet ve Os

mundayız. Ben, bugün yaşanan sorun

mak zorundadır. Cumhuriyet tarihine

manlı olunca bu hususlar çok önemli,

ların bir çoğunun, Cumhuriyet'den bu

bu açıdan baktığımızda, gelinen nok

zira, tüm bunlar es geçildiği için, Os

r

manlı toplumsal-siyasal yapısını çöz

me iddiasındaki Cumhuriyetin, bu
toplumla tanıştırdığı 'eşit vatandaş'
kavramının

önemi

kavranamıyor.

Cumhuriyet, sadece, sürekli sözkonusu edildiği gibi, dini ünvanları kaldır

madı, tüm hiyerarşik-feodal ünvanları

kaldırdı ve sadece teorik alanda da ol

sa, siyasal sistemi buna bağlı olarak
hukuki yapıyı, eşit vatandaşlık kavra
mına dayandırdı.

Oysa, bugünlerde,

bir

kesim,

Cumhuriyeti sadece din düşmanı yö

nüyle tanıyor, kendine Cumhuriyetçi

diyen kesimin çoğu da, ne Cumhuri

yeti bu yönüyle kavrama kapasitesine
sahip, ne de Cumhuriyet'in bu yönüy

Son zamanlarda,
demokrasi ve
Cumhuriyetin
bibirinden farklı
olduğu fikrinin yoğun
bu şekilde
tartışılmasının nedeni
gayet açık, anti
demokratik gelişmeleri
savunmak isteyenler
bunu açıktan
yapamayıp
kavramlarla oynamayı
tercih ediyorlar,

i

le alakadar, bu meselenin bir yüzü. Di

tanın pek iç açıcı olduğu söylenemez.
Cumhuriyet 'bey' 'ağa' gibi feodal ün

vanları kaldırmıştır, ama beyliği, ağa

lığı ve bu zihniyeti kaldıramamıştır.

Kapitalizm kendi hiyerarşilerini, ikti
dar ilişkilerini, baskı mekanizmaları

nı, bir ölçüde eskilerinin üzerine kur

muştur, böyle bir ortamda, daha adil
bir bölüşüm hedefine yönelik toplum
sal-siyasal mücadele yürütmek son
derece zordur. Şimdilerde zaten, ileri

kapitalizmin kurduğu iktidar ilişkileri

nin mahiyeti hiç sorgulanamaz hale

geldi, tartışmalar mümkün mertebe bu

alanın dışında yapılıyor, oysa bir nok
tadan sonra, Cumhuriyet ve demokra

siyi, yani siyasal hak ve özgürlükleri,
üretim ve bölüşüm ilişkilerini de sözkonusu ederek tartışmak zorundayız.

ğer taraftan, Cumhuriyet dönemine

yana yaşanan süreçte, Cumhuriyet'in

4- Demokrasi ve Cumhuriye, bir

baktığımızda, öne çıkan bu husus, bir

ilkesel hedeflerinden ziyade, şekli bir

tür taplumsal yapının farklı boyutları

zaafa işaret ediyor; Cumhuriyete eleş

Batılılaşma kaygısının öne çıkmasına

nı tarif ediyorlar, ancak birbirleri ile

tirel bakanlar da, onu sorgusuz sualsiz

dayandırılabileceğini düşünüyorum.

bağlantısız değiller. Son zamanlarda,

savunanlarda daha ziyade, bu süreci

Bu konuda çok yazdığım için burada

demokrasi ve Cumhuriyetin bibirin

şekli yönüyle algılıyorlar. Ama, bir

aynı şeyleri tekrar etmeye gerek yok.

den farklı olduğu fikrinin yoğun bu

şey geniş çapta, böyle algılanıyorsa,

Diğer taraftan, toplumsal ilişkilerin

şekilde tartışılmasının nedeni gayet

suçu sadece onu böyle algılayanlara

dönüşmesi, vb. konuları düşünürken,

açık, anti-demokratik gelişmeleri sa

yüklemek haksızlık olur, demek ki bu

Osmanlı'dan bu yana Türkiye'nin ge

vunmak isteyenler bunu açıktan yapa
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mayıp kavramlarla oynamayı tercih

r

ediyorlar, diğer taraftan bu gelişmele

75. yılında

i

bu yüzden bir çok tartışmayı fazlasıy
la suni buluyorum. Laiklik ilkesi,

ri eleştirmek isteyenlerde bunu doğru

Cumhuriyeti, laikliği

dan yapacak cesaret yok, onlar da ay

ve demokrasiyi, ilkeler

leyen bir ilkedir, çıkış noktası dinsel

nusunda zaten kafası karışık bir top

temelinde tartışmamız,

gerekçelerle baskı mekanizması oluş

lumda bunu yapmak çok da kolay. De

bu noktadan hareketle,

nı yola başvuruyorlar. Kavramlar ko

niliyor ki, Cumhuriyet olan her top

temelinde demokratik işleyişi destek

turmanın önüne geçmektir, bu nedenle

dini kamu hayatının dışında tutmakta

lumda demokrasi olmayabilir ve aksi

geleceğe dönük

ısrar eder, ilkeleri konuşacaksak bun

de mümkündür, meşruti krallıkla yö

projeler üretmemiz

ları konuşmamız lazım. Bu çerçevede,

netilen ülkelerde demokrasi işleyebi
lir. Teoride olmayacak şey tabiki nere

deyse yoktur, aslolan toplumsal haya
tın işleyişinde bu kavramların sınan-

masıdır. Cumhuriyetin ve demokrasi

nin kendilerini dayandırdıkları ilkeler

birbiri ile sık sıkıya bağlıdır, tarihsel
deneyimleri kavramlarla birbirine ka

rıştırmamak lazım. Cumhuriyet'in ilk
dönemlerinin uygulamaları Cumhuri

yetin tarifini belirlemez, tarihsel ko
şulların ifadesi olabilir, buradan hare
ketle kimse, "Cumhuriyet budur, bu
çerçevede, uygulanmaya devam ede

l

gerekiyor.

j
Örneğin nedir bugünlerdeki 'bü

dinin kamu hayatının dışında tutul

masını

belirleyen

otoritenin

esas,

siyasi

dinsel

meşruiyetini

yük sorun'lanmızdan biri; 'başörtüsü'

referanslara dayandırmaması ve top

ile üniversiteye girilir mi, girilmez

lumsal ilişkilerin hukuki açıdan dini

mi?'. Ne Cumhuriyet, ne laiklik, ne

kurallara dayandınlmamasıdır. İnsan

demokratik ilkeler buna engel teşkil

lar dini inançlarının kamu alanından

etmez, konu bu kadar basit. Dini inan
cın bu çerçevede kamu alanında yer

alması hiç bir ilkeyi zedelemez. Cum

huriyet kamu alanını laik ilkeler çer

çevesinde tayin ederken tabiki belli

sınırlar getirir, çok hukuklu bir top

tamamen uzaklaştırılması değil. 75.

yılında

Cumhuriyeti,

laikliği

ve

demokrasiyi, ilkeler temelinde tartış

mamız,

bu

noktadan

hareketle,

geleceğe dönük projeler üretmemiz

lumsal düzeni bu çerçevede tar

gerekiyor. Tek derdi şekli bir Batı top

tışamazsınız, bu tasarı kökünden laik

lumu ortamı üretmek olanların bu tür

ilkelere göre belirlenmiş bir kamu

bir proje üretmesi olanaksız. İşin daha

hayatını temelinden zedeler, bana

da, acıklı tarafı gayretler hep bu yön

sorarsanız, demokratik yaşamı da teh

de olmasına rağmen, Türkiye, hakkıy

ile idare edilmektedir deniyor, iyi de

dit eder, bunu tartışabiliriz, ancak

la Batılılaşmış bir ülke de değil, olsa

bu durum demokrasinin tanımını zor

başörtüsü gibi bir konuyu bu tartış

olsa bir Batı karikatürü.

lamıyor anlamına gelmez. Orada da

manın alanı içine sokmak suni bir

Cumhuriyetçiler monarşiyi demokra

gayretdir. Bu yazıyı yazdığım gün bir

cektir" veya "Cumhuriyet budur ve
dolayısı ile savunulacak bir tarafı yok

tur" diyemez. Aynı şey tüm toplumlar
için geçerli, sık verilen bir örnek İngilteredir; demokrasinin beşiği monarşi

Son olarak, laiklik, demokrasi,
Cumhuriyet derken, çoğu zaman

tik ilkelere aykırı olduğu için eleştiri

gazetenin manşeti; "Ver türbanı al

konusu yapıyorlar. Eski Roma Cum-

enerjiyi" idi ve Fazilet Partisi ile ener

huriyetmiş ama köleci sisteme dayanı-

ji ihalelerininin

yormuş, iyi de Antik Yunan'da demok

ediyordu, bu

rasi ama köleci sisteme dayanıyor, bu

Meseleniz başörtüsü meselesi üzerin

radan yola çıkarak demokrasi köleci

den başka pazarlıklar yapmaksa bu

likle bağdaşıyor diyebilir misiniz?

suni tartışmalar körüklenir, yoksa

buna en çok itiraz etmesi gereken is-

Herkes diyeceğini doğruda söyleme

bunların ilkelerle falan ilgisi yok. Ben

lami çevreler bu konuyu, en iyi ih

nin yollanın arasa bu karışıklıklar or

Cumhuriyet kavramını ve laiklik il

timalle ikincil bir mesele olarak

taya çıkmaz diye düşünüyorum.

kesini ciddiye alan biriyim, en çok da

görüyorlar.

pazarlığını konu

nokta çok önemli.
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savunulan, sadece, hiç bir sınır kabul
etmeyen, ülkenin rantını mümkün
mertebe gayri adil dağıtmaktan yana

olan

kapitalist

düzen

ve

onun

halihazırdaki işleyişi. Ne yazık ki,

TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK

75. yılında Cumhuriyet üzerin
1. Cumhuriyetin dünden bugüne
izlediği yola bir göz atacak olursak,
bir kere Türkiye monarşiden Cumhu
riyete geçmiş bir ülkedir. Geleneksel
bir yapıdan modern bir yapıya geçişin
kolay olmadığı düşünülürse özellikle
toplumun önemli mesafeler katettiği
söylenebilir. Gerçekten de Türk toplu
mu Cumhuriyeti diğer çağdaş değer
lerden daha fazlasıyla benimsemiş ve
özümsemiştir.
Bunun içindir ki geçen 75 yıl içe
risinde halk katları (yönetim çoğun
luk) açısından bakıldığında marjinal
gruplar açısından bile Cumhuriyet
karşıtlığı anlamına gelecek hareketle
re ve tepkilere rastlanmamıştır. Mese
la uzun zaman Cumhuriyet, açık bir
biçimde Osmanlı Padişahlığı karşıtlığı
üzerinden sunulmasına rağmen bir
saltanat ve onunla irtibatlı olan hilafet
savunusuna rastlanmamıştır. Zaman
zaman ekonomik, sosyal ve siyasal
ciddi sıkıntılar yasaya gelmiştir, ama
Cumhuriyete karşı alternatif bir duygu
beslememiştir.
Şüphesiz bunda halkın derin sağ
duyusunun önemli bir yeri olmuştur.
Mesela inandığı değerlerle diniyle
Cumhuriyeti bağdaştırmakta bir güç
lük çekmemiştir. Devletine olan tarih
sel güvenle, toplumun bütününü kap
samak ve üst düzeyde temsil etmek
anlamına gelen bir Cumhuriyet onun
en temel beklentilerine denk düşmüş
tür.
Esasen Cumhuriyet toplumda ya
şayan herkesin en üst düzeyde temsil
edildiği (Cumhuru kapsayan) bir siya
sal sistemin adı olmasına ve halkın bu
büyük teveccühüne rağmen, devleti
tekelinde gören bir seçkinci kesim onu

toplumun genelini kapsamaktan uzak
laştırmaya, doğrudan veya dolaylı gi
rişimlerle onu halktan tecrit etmeye
ikisi arasına bir mesafe koymaya ça
lışmışlardır. Ve sanki bunun altında da
siyasal hayatın bir yasası olan yöneten
azınlık -yöneten çoğunluk- denklemi
içinde yöneten azınlığın yönetilenlere
güvensizliği yatmaktadır. Maalesef bu
çerçevede söz konusu seçkincilerin
Cumhuriyetin dayandığı temel ülke ve
kurumların hep tehlikede olduğunu
başından beri iddia edegelmişlerdir.

Cumhuriyet, en iyi
olabileceği potansiyel
imkan ve ortama
sahiptir, ancak toplum
dışı
y bir eksende
seyreden siyasal kurgu
beklenen limitlere
ulaşmasına fırsat
vermemektedir.
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Yani başından beri birileri sistemi ala
şağı etmek üzere burda beklemekte,
koruyucu seçkinciler de onu uçuru
mun kenarından geri almaktadırlar.
Rejimi değiştireceği ileri sürülen ve
toplum tasvip görmeyen marxst, tu
rancı şeriatçı marjinal grupların ne
denli ona zarar verdikleri belli olmadı
ğı gibi, müdahalenin de onu nasıllığına koruduğu belli değildir. Belli olan
şey toplum geneline gösterilen güven
sizlik sonucu Cumhuriyetin her sefe
rinde tökezletilmesidir. Sonuç olarak
Cumhuriyet, en iyi olabileceği potan
siyel imkan ve ortama sahiptir, ancak
toplum dışı bir eksende seyreden siya
sal kurgu beklenen limitlere ulaşması
na fırsat vermemektedir. Bu durumda
bizi 2. sorumuzun cevebında açığa çı
kacak bir noktaya getirmektedir.
2. Birey- devlet- toplum ilişkile
rinde bulunduğumuz noktaya gelince,
siyasal hayat bakımından asıl sorun,
devletin veya nasıl olursa olsun bir si
yasal hayatın varlığından çok onun iş
leyiş tarzıdır. Modern dönemde ku
rumsal yapılar ve bu arada devlet, iç
kin hale geldikçe onun fert, grup ve
zümrelerle ilişkisini azaltıp genelleş
tirmek üzere bazı ilkeler/kurallar geti
rilmiştir ki bu kurallar kümesine genel
olarak sistem yada rejim adı verilmek
tedir. Kısaca tanımlamak gerekirse si
yasal rejim (veya sistem) siyasal ha
yatta fert halk ve devletin konumlan
başta olmak üzere, kurumların en te
mel unsurların yerlerini ve ilişkilerini
belirleyen ana çerçevedir. Bu çerçeve
de genel olarak, demokrasi, Anayasal
düzen. Cumhuriyet, krallık gibi kav
ramlarla anlatılmaya çalışılmaktadır.

Mustafa AYDIN

)ir değerlendirme
Ne var ki bu kavramları tanımlama ve le gerçekleştiği , ama mevcut siyasi
içerik farklarının kapsama ve bazı an yapının her geçen gün tepedeki seçlamları dışlamalarının yanında bir din kinciler vasıtasıyla gittikçe katı bir
lendirme olarak kısmi bir mana taşıya "siyasal devlet" olmak için çabalamabilirler. Söylenenleri örneklendirmek sıdır. Halbuki çağdaş Cumhuriyetin
gerekirse bir yerde isminin başında alt yapısını "sosyal devlet" oluşturdemokrasi yazan bir ülkede demokra makatadır. Siyaset sosyologlarına gö
sinin temel espirisine rastlanmaz iken re sosyal devlet, devletin toplum için
bir başka yerde (mesela İngiltere'de) varolduğu, toplumsal yapının ve dö
krallık anlamlı bir siyasal yapı oluştu nüşümün esas alındığı bir siyasal ya
pıdır. Artık gittikçe çağdışı hale gelen
rabilir.
siyasal
devlet ise, toplumu devlet için
Dolayısiyle de siyasal sistem için
var
sayan
ve oralarda bir yerlerde dur
önemli olan sırf ad değildir, özüne uy
makta
olan
bir siyasal yapıdır ki çağ
gun doldurulabilmiş olmasıdır ve
daş
Cumhuriyet
ancak sosyal devlet
şüphesiz Cumhuriyet, modern dö
ile
birlikte
varolur.
Ne var ki Türki
nemlerin din, etnik ve kültürel farklı
ye'de fert ve toplumu değil, öncelikle
lıklarının ötesinde saygı duyulan bir
devleti güvenceye almayı hedeflemiş
siyasal sistemidir. Türkiye de, Cum
bir siyasal devlet anlayışı Cumhuri
huriyete karar ve gönül vermiş bir top
yetle pek kolay irtibatlandırılamayalumdur.
cak biçimde siyasallaşmaktadır. Esa
Ne var ki 75. yılında söz konusu
sen topluma olan güvensizlik sonuna
içeriğin doldurulabildiğini söylemek
kadar götürüldüğünde daha farklı so
mümkün değildir. Toplumun geniş bir
nuçlar beklenemezdi.
kesiminin dışlandığı, devlet bağlantılı
3. 75. yılda ekonomik profile
çetelerin cirit attığı , insan haklarının
bakıldığında ise görünenler şöyle de
ihlal edildiği, dinin ve bazı toplumsal
ğerlendirilebilir: Bir kere genelde bü
değerlerin, halkın gönül verdiği ku
tün çağdaşlaşma teorilerinin eksenini
rumların töhmet altında tutulduğu, hü ekonomik kalkınma modeli oluştur
kümetin ciddiyetsiz, parlamentonun maktadır. Esasen tek yönlü ve tek çiz
etkisiz hale getirilip hukukun siyasal- gili bir evrimleşme modeli olan çağ
laştırıldığı, ekonomik gelir dağılımı daşlaşma, kalkınan bütün toplumların
nın her geçen gün bozulduğu, sistem sanayileşmesini ve buna bağlı olarak
ve demografik yapıyı hala kuruluş sosyal ve politik hayatta bir seri deği
aşamasında (on yaşında yirmi milyon şimin olacağını öngörmektedir. Daha
nüfuslu bir ülke) gören bir zihniyetin sadeleştirerek söylemek gerekirse,
etkinliğinde 75. yıl, topyekün toplu kalkınan ülke sanayileşir ve buna pa
mun beklentisine uygun bir 75. yıl de ralel olarak da kırsal hayat kentsel ha
ğildir. Bir başka deyişle toplumca ya yata dönüşür; otoriter siyasal yapılar
şananlar, normalde yaşanmaması ge demokrasiye, geçim ekonomisi pazar
ekonomisine geçer, rasyonal bir hu
reken aksaklıklardır.
Söz konusu aksaklıkların asıl ne kuk gelişir, geçim standartları iyileşir,
deni, Cumhuriyetin bir sosyal devlet vb. .
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Mustafa Aydın, 1950 KonyaHadim doğumlu, orta ve yüksek
öğrenimini Konya'da yaptı. Bir
ara basında çalıştı ve orta
öğretimde öğretmenlik yaptı. 1985
yılından beri Selçuk Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
bölümünde öğretim üyesi (Yrd.
Doç. Dr. ) olarak çalışmaktadır.
Daha çok bilgi, siyaset ve din
kurumlarıyla ilgilenmektedir. İlk
Dönem
islam
Toplumunun
şekillenişi, Kurumlar Sosyolojisi
gibi eserlerinin yanında değişik
dergilerde pek çok makalesi
yayınlınmıştır

Ne var ki pratikler, daha doğrusu
Batıdışı ülkelerdeki uygulamalar,
sos
ekonomik/sınai gelişmelerle
yal/politik gelişmeler arasında birebir
tekabüliyetin olmadığını göstermekte
dir. Yani sınai gelişme daha rahat ya
pılabilmekte ama sosyal/siyasal haya
ta beklenen/istenen limitlere ulaşama
maktadır. Bunda, bir seçkinci yapının
tekelinde saydığı siyasal hayatı belli
bir yerlerde tutma, özellikle belli dö
nemlerin yapılanmasını mutlaklaştırma önemli bir rol oynamaktadır.
Böylesi bir ortamda toplumu ve
bütün toplumsal gelişmeleri, rasyonel
bir gelişme doğrultusunun dışında,
mevcut yapıyı destekleyen ve destek
lemeyen gelişmeler olarak ikiye ayır
mak ve desteklemediği varsayılan gi
rişimleri dışlamak tabii bir davranış
haline gelmektedir.
Şüphesiz Türkiye bu durumun acık
örneklerinden birisidir. Türkiye 75
yılda ekonomik/sınai gelişme yönün
den önemli noktalara gelmiş, halk
özellikle sanayileşmenin ve ekonomik
büyümenin dinamiklerini yakalamış
tır. Esasen halka düşen de zaten mad
di / potansiyel gücünü birleştirmek,
işin ekonomik boyutunu yükseltmek,
seçkinciye düşen ise işin sosyal ve si
yasal tarafında aynı gelişmeyi göste
rebilmekti ama seçikinler bunu yapa
madı, şimdi o da kendini kağnıyı aşıp

y
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motorlu taşıtlara sahip olmakala ta
nımlıyor. Cumhuriyetin 75. yılına;
hukuku politize edilmiş, siyasal den
geleri bozulmuş, gelir dağılımı altüst
olmuş, parlamenter sistemi zedelen
miş, ülke yönetiminin en kritik nokta
ları farklı eğilimlerdeki çetelere ihale
edilmiş, halkın ekonomik girişimleri
bile resmi bir ideolojiye göre sınıflan
dırılmış, insan haklarının ihlal edilip
dininin töhmet altına sokulduğu bir
ortam yaratılmış, daha ilginci de bü
tün bu tutarsızlıklardan halk sorumlu
tutulmuştur. Sonuç olarak da böylesi
bir ortamda üretim ve bölüşümün sağ
lıklı yürümesi mümkün olmamaktadır.
Dolayısıyla ekonomik konularda da
Cumhuriyetin beklentilerinin uzakla
rında bulunduğumuz söylenebilir.
4. Cumhuriyetimizin zaman za
man açık ya da üstü örtülü müdahale
lerle karşılaşmasının nedenini ülkede
ki seçkinler ve etkin kesimlerin en te
mel sosyal ve siyasal kurumlara bakı
şındaki nakısalıklarda aramak gere
kir. Bu bağlamda (ki sorunuzda da işa
ret edildiği gibi) bazı kesimler demok
rasi ve Cumhuriyet arasında bir ayırım
yaparak güya Cumhuriyete sahiplenip
demokrasinin gözardı edilebileceğini
düşünmektedir ve bunun devamı ola
rak da Cumhuriyetin askeri yollarla
korunup kollanabileceğini varsay
maktadırlar. Demokrasinin total bir
çerçeveye yerleştirilmesinin zorluğun
dan hareketle bu yargı bir bakıma an
lamlı bulunabilir. Ama unutulmamalı
dır ki Cumhuriyetin temel espirisi,
bütün modern kurumlar gibi sivil ha
yat üstüne oturmuş olması, birey hak
ve özgürlükleri ve serbest girişimleri
öncelemiş olmasıdır. Ancak Türki
ye'de sivil hayat bir türlü gerçekleşti
rilememiş, dolayısıyla da bir siyasal
devlet geleneğinden toplum eksenli

bir çağdaş "sosyal devlet" anlayışına
ulaşılamamıştır.
Türkiye'de siyasal devlet biçimin
den sosyal devlet anlayışına geçilemeyişinin asıl nedeni, ülkedeki belli et
kin çevrelerin kendini, normal vatan
daşlık ilişkilerinin ötesinde çıkar ekse
ninde devletle özdeşleştirmiş olmala
rıdır. Bir başka deyişle varlıklarını ge
nel toplumla değil, devletle ilişkili
saymalarıdır:
Askeri
bürokrasi,
hükümet ve partilerin üst örgütsel
yapıları; medya, işveren ve işçi temsil
cilerinin önemli bir kısmı, bu etkin
dediğimiz kesimlerin başında gelmek
tedir. Bu çerçevede mesela bazı parti
yönetimleri
iktidar
olabilmenin

Devleti güçlü
kılabilmenin yolu
toplumu sindirmek
değil, maddi olduğu
kadar manevi/moral
yapısını da
yükseltebilmektir.
yolunu halka kulak vermekte değil
belli güç odaklarına yakın olmakta
arıyor, bazı işveren kesimleri çağdaş
teamülde varlık sebepleri sayılan
sivil/serbest girişimciliğin aksine dev
lete yakın olup ondan rant elde et
meyi, bazı medya patronları toplumsal
görüşü ortaya çıkarıp ona sözcülük et
mek yerine teşvik almak için devlet
çilik yapmaktadır.
Şüphesiz bunlarla anlatmak is
tediğimiz şey, bu kurumsal örgütsel
yapıların devlet karşısında saf bağ

lamaları değil,

toplum devlet iliş

kisinde kendi üzerlerine düşen sivil
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misyonları yerine getirmedikleridir.

Esasen bunlar, işaret edilen misyon
larını yerine getirmedikleri ve salt

devlet gücünün yanında ve çıkar çev
resinde kaldıkları için devlet, çağdaş

misyonuna çekilememektedir.

Hal

buki devlet bütün bir toplumundur,

herkesin ortak noktalarını temsil et
mek durumundadır.
Sosyolojik anlamda sosyal devlet

olmanın yolu devleti halktan mümkün
olduğunca arındırmak, halkı ondan
tecrit etmek, hele devlete ait bir
ideoloji belirlemek değildir. Sosyal
devlet olmak için, halk katlarında ger
çekleşmesi gereken şey ise grupsal
yapıların, eğilimlerin mümkün ol
duğunca kendi doğaları içinde örgüt
lenmelerine, kendilerini ifade edebil
melerine imkan tanımaktır. Bir başka
deyişle fert ile devlet arasındaki (par
ti, belediye, vakıf, dernek gibi) "ikin
cil yapıları" güçlendirmektir. Çünkü
toplum ancak böyle güçlü hale
getirilebilir. Güçlü devlet de ancak
güçlü bir toplum üstüne oturur. Dev
leti güçlü kılabilmenin yolu toplumu
sindirmek değil, maddi olduğu kadar

manevi/moral yapısını yükseltebil
mektir.
Bütün bunlardan sonra denebilir ki
Cumhuriyet 75. yılında temel espirisine layık bir kutlama düzeyine
getirilememiştir. Ancak Cumhuriyet

açısından gelecek yıllara umutla
bakabiliriz. Bunun garantisi de
yukarıda söz konusu etttiğimiz bazı
kesimlerin, onu bir türlü rüşdüne erdirmeyecek koruma ve kollamaları
değildir, bütün toplum katlarının ona
duyduğu derin güven ve saygıdır. Bir
kurumu yaşatacak bundan daha büyük
bir garanti de olamaz.

£

Ömer LAÇİNER |

Cumıhuriyetçi bilinç ve olgunluğa
varmamız için katedeceğimiz epeyce
yol ve engel var
1- Cumhuriyetimizin daha güç

da bir olgu. Bu ilişki ve miras ancak

adaletsizleşmesini önlemiş güçlü bir

lü, demokratik, çağdaş, çoğulcu ve

son dönemlerde sorgulanır hale ge

işçi-emekçi hareketi onların siyasal-

özgürlükçü hale gelmesi ne yazık ki

lebildi.

ekonomik örgütlenmeleri başından

başlangıçtan beri toplumumuzun

beri vardı. Türkiye'de ise bu tür ha

genel özlemi değildi. Çünkü ne yö

3- T.C.'nin çağdaş uygarlık dü

reketler ve örgütler onyıllarca ağır

netenlerimizin ne de yönetilenleri

zeyine ulaşmış Türkiye modeli -ve

yasaklar altındaydı. 1960'lardan iti

mizin ezici çoğunluğu için cumhuri

ya ütopyası-kapitalist Batı toplumla

baren kısmi bir yasallık getirildiyse

yetin bizzat kendisini ve onun saydı

rından esinlenmiş bir modeldi. Do

de yasak tehditleri her an gündem

ğınız -daha da eklenebilecek- nite

layısıyla -siyasal kültürümüzün dev

deydi ve 12 Eylül'Ie de, halihazır

liklerini başlıbaşına birer değer ola
rak koşulsuz savunabilecek ve be

letçi ağırlığının da eklendiği- bu
modelde sorduğunuz üretim ve bö

anayasa ve yasalarca da o imkan da

nimseyecek bir siyasal bilinç ve ol

lüşüm ilişkileri genel hatlarıyla ka

gunluk düzeyi oluşmamıştı. Cumhu

pitalist toplumlara benzer. Ama ora

riyetimizin devraldığı, yeniden üret
tiği ve beslediği kadim siyasal -dev

larda özellikle bölüşüm ilişkilerinin

kapitalizmin mantığınca giderek

letçi- kültürümüz buna engeldi.

Cumhuriyetin kuruluşundan beri yö

ha da daraltıldı. 80'lerin neolibera-

lizmi de buna eklenince; Türkiye
Cumhuriyeti bugün gelir dağılımı

nın en adaletsiz olduğu birkaç ülke
den biri olma şerefine kavuştu.
4- Cumhuriyet de demokrasi de

netenler, siyasal parti ve akımlar bu

herşeyden önce, insanların birey ve

kültürü dönüştürmek için pek az şey

topluluklar olarak kendileriyle ilgili

yaptılar. Şüphesiz 12 Eylül döne

her konuda karar verebilme hak ve

minden sonra bu yolda çabaların art

yetkinliğine sahip oldukları inancın

tığı ve yoğunlaştığı söylenebilir.

dan hareket eden bir siyasal bilinç

Ama hala cumhuriyeti ve onun te

ve olgunluk düzeyini ön gerektirir

mel hak ve özgürlükler halk ira

ler. Cumhuriyet ve demokrasiden

desi gibi olmazsa olmaz boyutlarını
-işine geldiği zaman ve biçimde kul

söz eden her akım, kişi ve kuruluşun

lanılacak- birer araç gibi görebilen

kendi özel projelerinin yanısıra bu

geleneksel siyasal kültürden gere

bilinç ve olgunluk düzeyini geliştir

ğince uzaklaşmamamız ve gerçek

mek için ısrarlı bir çaba göstermesi,

bir cumhuriyetçi bilinç ve olgunluğa

özellikle Türkiye'de bir görevdir.

varmamız için katedeceğimiz epey

Türkiye'de çoğunluk, birey ve her

ce yol ve engel var.

tür kuruluşlar olarak toplum, herkes

için ve her durumda temel hak ve

özgürlükleri savunma

2- Az önce bu soruya da cevap

bilinç ve

verdiğimi sanıyorum. T.C.'nin Os

sorumluluğunu eylemli olarak gös

manlıdaki devlet-birey ilişkisini ol

terme kararlılık ve özgüvenini kanıt

duğu gibi devralmanın yanısıra dev

lamaya başladığında demokrasi ve

letin bireye müdahale sahasını çok

cumhuriyetin yolu da ardına kadar

daha genişletip, doğrudanlaştırdığı

açılmış olacaktır.
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TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK

Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı
İmparatorluğunun tasfiyesinden sonra
kurulduğu bir yanılsamadır. Cumhuri
yet tanzimattan beri devam eden bir
sürecin geldiği noktadır. Cumhuri
yet,1699 Karlofça Antlaşmasından
sonra hasım devletler kadar güçlü ol
ma arayışının bir durağıdır.Bu neden
le cumhuriyet nevzuhur bir oluşum
değildir.1.ve 2.Dünya Savaşı'ndan
sonra Milletler Cemiyetine yüzlerce
devlet katıldı.Türkiye bunlardan biri
si değildir. Bugün yaygın olan anlayış
ve 28 Şubat sürecinin doğal sonucu
olarak sanki yeni bir devlet kuruluşu
nun yıldönümü gibi kutlama, takdim
etmedeki yanlışlığı gözlerden kaçır
mamak gerekir.75.yıldönümü cumhu
riyet rejiminin yıldönümüdür. Devle
tin kuruluşu yıldönümü değildir.Mesela Fransa'da , krallık, imparatorluk,
1.2. cumhuriyet bir süreklilik olarak
sözkonusudur.Türkiye için de gerçek
te durum böyledir.Türkiye Cumhuri
yeti'nin en büyük hasmı Osmanlı Dev
leti imiş gibi bir tasfiye den bahset
mek kendini inkarın en korkunç trajedisidir.
Cumhuriyetin nevi sahsına münhasırlığı Mustafa Kemal'in Osmanlı
hanedanına mensup olmamasıdır. Mil
li mücadele sonunda elde ettiği gücü
paylaşmak istemeyince cumhuriyete
geçmek; fiili durum un meşruiyetini
sağlamak amacı ile tercih edilmiştir..
Yine bir hayırlı tesadüftür ki Mustafa
Kemal yeni bir hanedan doğmasına
yol açmayacak şekilde bilavelet öl
müştür. Cumhuriyet,milletin kendisin
de devlet yönetimine karışma yetkisi
ni gördüğü bir rejimdir.Yüzyılların
alışkanlığı kısa bir sürede sona erdirilemediği için, İnönü'ler,Menderes
ler,Türkeşler,...
hanedanlığı do
ğmuş,Demirel için bu mümkün olma
dığından o da bir hanedan süresi kadar
tek başına iktidarda ve siyasette kalabilmiştir/kalabilecektir.Cumhuriyet

'Cumhur'ur
bir hanedanı sona erdirirken nevzuhur
hanedanlıklara vücut vermiştir.Bu da
kaderin bir cilvesi cumhuriyetin bir
trajedisidir.
Bugün 75. yılında Cumhuriyete
yönelik en büyük tehlike,siyasetin çö
züm bulma yeteneğini kaybetmesi ve
milletin siyasi çözümlere vereceği
desteğin dağılmasıdır. Daha vahim
olansa milletin ortak değerlerinin ge
nelin üzerinde ittifak ettiği değer ol
maktan çıkması, parçalanmış bir top
lum görüntüsü vermesidir.Ortak bir
değer olarak herkesin para ve güç
araçlarına sahip olma fırsatçılığına
girdiği,mevcut kaynaklar nedeniyle
bir çatışmanın kaçınılmaz olduğu
açıktır.
Bir devlet yeni bir millet oluştura
maz. Ancak milletimiz tarihte devleti
hergün yeniden üretmiştir. Cumhuri
yet ve inkılaplar hasım devletler kadar
güçlü olmak için yapılmıştır ama ke
faretini milletimiz ödemiş, güçlükleri
ni o yaşamıştır. Yeni bir kapitülasyon
lar dönemi başlamaması için Lozan'da
gayrimüslim vatandaşlar için talep
edilen hukuk; müslüman milletimize
uygulanmış batılı devletler karşısında
cumhuriyetin eşit statüde olmak irade
sinin bedelini de batı hukukunu dini
değerlerine rağmen sineye çekmek zo
runda kalarak bu millet ödemiştir.Devrimi yapanlar ve onların çocuk
ları bulundukları makamlarla ve edin
dikleri servetlerle bu işten karlı çıkmışlardır.Çağdaşlaşmanın gereği ola
rak yapılan inkılapların mahrumiyet
lerine ise halk katlanmak zorunda kal
mıştır. İnkılaplara karşı milletimizin
direnişi büyük devlet olma iddiası
nın,içindeki cihan siyasetinin bir teza
hürüdür. Milletimizin bu iradesi İnönizm tarafından gericilik-Atatürk düş
manlığı şeklinde mahkum edilmiştir/
edilmektedir.
İttihat ve Terakki Partisi seçimin
ve milllet iradesinin önemini, bürokrat
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sermaye sınıfının Türklerden oluşma
sının gereğini öğretmiştir. Cumhuriyet
İttihat veTerakki'nin bu birikimine dayanmıştır.Ancak iktidarı Anadolu'ya
değil,kaybedilen topraklardan göç
eden kesimlerin lokal organizasyon
larına yoğunlaştırmıştır.Bu yoğunlaş
ma siyasi iktidar kadar,ekonomik,kül
türel ve medya iktidarlarına kadar her
alanda görülmektedir. Yoksa istih
dam,yatırım,üretim sağlayan yeşil ser
maye ye karşı düşmanca bir ittifak
oluşması nasıl açıklanabilir?
Osmanlı'nın gelip dayandığı tıkan
ma sonucunda yedi düvel in dayatma
sı ile İslamın devlet dini olmasından
vazgeçilmiştir. Onun yerine ikame

Türkiye'de resmi tarih
' • sadece Cumhuriyet
dönemini
kapsamıyor,Osmanlı'yı da
içeriyor. Osmanlı Devleti de
Cumhuriyetin resmi görüşü
doğrultusunda
^
şekilleniyor.Resmi tarih
devleti yönetenlerin bakış
açısıdır. Osmanlı'nın
halkına muamelesi bugün
için özlenen ve gerçekleşen
bir yüceltmeye tabi tutuyor.
Çünkü Anadolu insanına
zulmetmeyi yönetmek
sanıyorlar. Cumhuriyet
Osmanlı'yı inkar ederken
geleneklerini sürdürdü.
Oysa milli irade,milli
hakimiyet,vicdan-ı milli gibi
kavramları öğreterek
başlamıştı.Bugün geldiği
süreçte bu kavramları
işlevsizleştiren bir yönetme
tekniği geliştirebilmiştir.

Mustafa EVERDİ

irajedişi
edilmeye çalışılan Cumhuriyet ilkeleri
insanı ve insan haklarınnı esas alan bir
temel yerine korkular üzerine bina
edilmiştir. Türkiye 20. yy. a bölünme
korkusu ile girdi. 21.yy.a da aynı kor
ku ile giriyor. 75 yıllık Cumhuriyet
döneminde bu korku yerini güvene,
birliğe , mutabakata ve istikrara bırakamamıştır. Bunun temelinde kamusal
değerlerin milletin değerleri ile çatış
maktan çıkarılamaması vardır.
Cumhuriyet güvenliğini milletin
kendisini ifade etmemesinde, insan
haklarına ve temel hak ve hürriyetlere
sahip olmamasında görmüştür. Cum
huriyet insanı ve bireyin temel hak ve
hürriyetlerini esas alan bu konuda ül
kede ortak değer olarak kabul edilen
Cumhuriyet İlmihalini oluşturamadı.
İslamı, emeği, adaleti- özellikle sosyal
adaleti- hayattan dışlayan resmi ide
oloji sonunda güç ve şiddete varıp da
yandı. Laiklik ve Cumhuriyetin temel
ilkeleri sembollerini kabul ettirme uslubunu şiddet üzerine bina etti.Şiddet
üniversiteden,ekonomiye,kültürel ha
yattan eğitime, bir tahakkümün sürdü
rülme inadı şeklinde tezahür edebil
mektedir. Bu meydan savaşını marş
larla, balolarla, batı müziği ile başör
tüsü çatışmasına indirgedi. Artık resmi
ideolojiye mensup olanların hırsız ta
cizci gayriahlaki yaşamları haksız
zengin olmaları, ihalelerde meclis in
şaatında, özelleştirmelerde inşaat ve
imar yasalarını çiğnemede özgürlük
leri tamdır. Resmi ideolojiye mensup
olmayanların şiir okuması, tiyatro
gösterisi, İsrail'le antlaşmalara muha
lefeti, İslam ülkeleri örgütleri ile daya
nışması hapis cezaları ve siyaset ya
sağı ile ödüllendirilir.
Cumhuriyet toplumca onaylanan
ve kabul edilen bir ahlak oluşturama
dı. Halbuki cumhuriyetin ilk nesli ide
alist, fedakar ve belirli bir ahlaki tutar
lılık içindeydiler.
Türkiye'de resmi tarih sadece

Cumhuriyet dönemini kapsamıyor,Os
manlı'yı da içeriyor. Osmanlı Devleti
de Cumhuriyetin resmi görüşü doğrul
tusunda şekilleniyor.Resmi tarih dev
leti yönetenlerin bakış açısıdır. Os
manlı'nın halkına muamelesi bugün
için özlenen ve gerçekleşen bir yücelt
meye tabi tutuyor. Çünkü Anadolu in
sanına zulmetmeyi yönetmek sanıyor
lar. Cumhuriyet Osmanlı'yı inkar
ederken geleneklerini sürdürdü. Oysa
milli irade,milli hakimiyet,vicdan-ı
milli gibi kavramları öğreterek başla
mıştı.Bugün geldiği süreçte bu kav
ramları işlevsizleştiren bir yönetme
tekniği geliştirebilmiştir.
Cumhuriyet bir yönüyle Osmanlı
döneminden üstündür. Eğitim öğretim
imkanını Anadolu insanının ayağına
götürdü; başaıı ve yetenekleri oranın
da her alanda bu arada devlet yöneti
minde de işbaşına gelme imkanı tanı
dı. Öğretmen liseleri Anadolu çocuk
ları için kolejdi, kapatıldı. İmam ha
tipler eğitimde fırsat eşitliğiydi, sınır
landırıldı. YÖK, üniversitelerden yurt
dışına öğretim görevlisi gönder
me,yetkisini üniversitelerden geri aldı.
Halbuki yabancı dil öğrenme imkanı
yüksek bürokrat ve zengin çocukları
nın imtiyazı olmaktan çıkmıştı.bu im
tiyaz şimdi tekel halinde korunmak is
teniyor. Artık yurtdışına gitmek resmi
ideolojiye mensubiyet yarışına dönüş
tü ve YÖK'ün tekeline girdi. İniversitelere girmek işçi çocukları için %3,
kırsal kesim için %\ oranından daha
aşağıya düşmeye başladı.Cumhuriye
tin en büyük kazanımı olan yatılı
okullar ve cumhuriyetin okullarında
eğitimle bir yerlere gelme imkanı bu
lan yetenekli fakir çocuklar için bu
haklar sona ermeye başladı. Bütün bu
engellemelerin kendileri de başlangıç
ta fakir çocuğu olan yüksek bürokrat,
genarel,profesör, dekan, rektörler eliy
le olması bir başka trajedidir. Bugün
bulundukları noktada büyük sermaye
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ile ilişkileri onların ahlakı ile ahlaklanma, yaşantılarına özenme ve karşı
lıklı dayanışma ile siyasi ekonomik ve
medyatik iktidarlarını koruma içgüdü
süne dönüştü. Bu içgüdü laiklik ve ke
malizm gibi bir makyajla millete te
kebbür ve tahakkümün dışa vurumu
dur. Cumhuriyetin bu millete kazan
dırdığı bütün birikimleri geri almak
için bir şiddetin sürdürüldüğü bir dö
neme gelinmesi tam bir trajedidir.
Cumhuriyet hanedanı sona erdirir
ken yeni bir hanedan usulü geliştirme
ye başlamıştır. Bu hanedanlık,serma
ye,bürokrasi,üniversite ve askeri gö
revlerde mensubiyet nesebi aramaya
başlamıştır.Eğer bir sermayedar,bir
belediye başkanı bu mensubiyeti isbat
edemezse tasfiye edilecektir.Hizmetinin,istihdamının,ülkeye yaptığı katma
değerin önemi yerine,Ayseli Göksoy
gibi söylem içinde olması,yeterli ve
en büyük değer haline getirilmiştir.Bu
bir trajedidir ve cumhuriyet Ayseli
Göksoylar eliyle trajediye dönüşmüş
tür.
Medya için üretim, katma değer ve
birikim yerine soyunmak,şarkıcı,artist
olmak en önemli değer haline getiril
miştir.Bu değer 1er,Çankaya köşkün
de, resmi resepsiyonlarda ve devletli
lerin katındadır. Marifet iltifata tabi
değildir, itelenmeye, yoksayılmaya,
süründürülmeye ve dahası cezaevleri
ne gönderilmeye müstehaktır.Para ve
güç cumhuriyetin en büyük değeri ha
line getirilmiştir.Cumhuriyetin evren
sel bir değeri,insanlığa yeni bir değer
takdimi yoktur,yerelleşmeye,lokallaşmeye,hatta köylüleşmeye prim verilen
bir noktaya taşınmıştır.Cumhuriyetin

TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK
ilk yıllarındaki heyecanın kaybolması
normaldir ama ahlaki bütün değerlerin
ortadan kalkması ve yerine ancak pa
ranın ve gücün yüceltildiği bir değer
konulması Türkiye için ciddi tehlike
lerin sinyalleridir.
Devletin artık üretimden çekilme
si genel kabul bulan bir anlayış hali
ne getirilmiştir.Bölüşüm politikaları
ise para ve güce sahip olanların her
türlü şaibeye bulaştığı karanlık ilişki
lerle sürdürülmektedir. Lokal bir grup
arasında sürdürülen bu bölüşüm
ler,güce sahip bütün kurumları bu işin
içine çekmekte ve adeta birlikte kirlenmektedirler.Ekonomi; ulusal ve
uluslar arası konsorsiyomlann düello
suna dönüşen bir çatışma alanıdır artık
üretim ve yatırım olmaktan çıkmış
tır..Bu alan gözleri kamaştıran büyük
lükte pastaların bölüşüm hesaplarının
yapıldığı bir agoradır.Bu nedenle
ekonomi; kurumların gücünü,yetme
diği takdirde özel şiddet örgütlerinin
(çeteler) saldırganlığını kullanıldığı
yağma arenasıdır.Arenanın seyircileri
bütün bir Türkiye'dir,cumhuriyetin
görevli kurumlarıdır.Cumhurun yaşa
ma standardı ile bu yağma mensupla
rının yaşama standartları çok büyük
uçurumlar içermektedir.İşin vahim
olanı,artık emek/sermaye çelişkisin
den,yoksulların ekonomik kazanımlarından,güçlü sendika taleplerinden bir
ses yükselten gerçek sol kalmamıştır.Cumhuriyete sahip çıkmak adına
sol, resmi ideolojinin sivil gücüne in
kılap etmiştir.Otoritenin sersemlettiği
bir koalisyon her düşünceden,her par
tiden,her muhalefetten karma bir du
yarsızlık üretmiştir.Bireyselleşme nemelazımcılığa gemisini kurtaran kap
tan en kahraman zihniyetine dönüşmüştür.İdealist bir devrim düşüncesin
den yığınların ve ideoloji gruplarının
yozlaştığı bir neticeye varıp dayan
mak,cumhuriyetin bir başka trajedisidir.
Cumhuriyet demokrasi ye endekslenmediği takdirde ortaya bugünkü

Cumhuriyetin kuru
cusu bu millettir.Bunu en
yoksul,en eğitimsiz,en zor
durumda gerçekleştirmiştir.Bugün daha büyük
imkanlara sahip olmasına
rağmen milletin mensup
larında böyle bir irade
ayakta kalamamışsa bu
iradeleri kırmayı, ezmeyi
iş edinenlerin viikii ağır
lanacaktır.
tablo çıkacaktır.Cumhuriyet demokra
si nin hayatiyetini sürdüreceği kadar
laikliği ayakta tutacaktır.Cumhuriyet
laiklik e endekslenirse,laiklik'in sür
dürülmesi için her türlü değer ayaklar
altına alınabilecektir.Ayaklar altına
alınan değerler çoğaldıkça cumhuriye
tin büyüsü bozulacaktır.
Cumhuriyetin kurucusu bu millet
tir.Bunu en yoksul,en eğitimsiz,en zor
durumda gerçekleştirmiştir.Bugün
daha büyük imkanlara sahip olmasına
rağmen milletin mensuplarında böyle
bir irade ayakta kalamamışsa bu ira
deleri kırmayı, ezmeyi iş edinenlerin
yükü ağırlaşacaktır. Kapalı kapılar ar
dında üretilen politikaları bütün bir
Türkiye'ye egemen kılma uğraşları de
mokrasiyi de,cumhuriyeti de tehlikeye
atabilir.Bu tehlikeyi görmek ve önle
mek iradesi,demokrasinin işlerliğine
güç katacak,cumhuriyeti de ebedileştirecektir.Bunun yolu,herkesin yetkisi
kadar sorumluluğu olmasıdır.Siyasiler,önemli işleri (terör,savaş,çeteler
vb.) TSK.ne bırakırsa,bu alandaki fa
aliyetleri ve hizmetleri doğal sonuç
olarak bu kurumu güçlendirecek,güç
lendikçe de kendisine yeni roller isteyecektir.Herkes,her kurum kendi işini
tam ve eksiksiz yaptığı ve yaptığı işi
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savunabilecek cesareti olduğu takdir

de demokrasi temelleri üzerinde yük
selen bir cumhuriyete sahip olacağız.
Toplum
üretmeden,çalışma

dan,geçimini temin etmek arzusunda

olur ve kendisine bu ütopyaları vaat
edenler peşinde koşmayı hakimiyet
milletindir ilkesinin uygulanması gö
rürse,elbette müdahalelere karşı ka

musal bir direniş ve karşı koyma olmayacaktır.Bir ülkede yaşayan insan
ların toplamına rağmen demokrasiyi

sürdürmek mümkün değildir.Toplum,kendisi için cesaretle siyaset ya
panları bulamazsa, otoriter istikrarı
seçecektir.Siyaset bir meslek haline
gelmişse müdahaleler bu meslek
mensupları dışında dışında kimin
umurunda olacaktır? Örtülü yapılan
müdahale yerine açık ve bedeli öde

nen bir müdahale daha fazla mı tehlikedir?Örtülü müdahaleden istifade
edenler için demokrasi diye bir mese
le mi sözkonusudur?
Ortaya konan tablo semboller sa
vaşının değil bölüşüm politikalarının
yarıştığı bir demokrasiye,demokrasi
nin azınlığın değil çoğunluğun çıkar
larını koruyan bir yönetim şekli
ne,Anadolu'nun iktidar sürecinde yer
aldığı bir siyaset haline dönüşmeden
trajedi olmaktan çıkarılması mümkün

değildir.
Osmanlı hanedanının devletin bir
liği için mensuplarını öldürme traje
disi,bugün varolan hanedanlar için
cumhuru dermansız,güçsüz bırakma
trajedisine dönüşmesi cumhuriyetin
kuruluştaki amacı değildir herhal
de.Cumhuriyetin bu millete sağladığı

kazanımları korumak ve sürdürmek
iradesi demokrasiyi de cumhuriyeti de
koruyan bir temel tercih olacaktır.Türkiye 75.yılında bu tercihle karşı kar
şıyadır.

Cumhuriyet
benden üç misli büyük
Biz cumhuriyeti, ne kadar yüksek
sesle bağırırsak o denli çok aferin ala
cağımız bir şiiri ezberler gibi belledik.
Ünite dergilerinde ders kitaplarında
ve haber bültenlerinde bütün yurtta,
KKTC'inde, dış temsilciliklerde coş
kuyla kutlandığından bahsolunan, bi
zim en çok bir buçuk gün süren tatili
ne dikkat ettiğimiz bayram. İçinde
Atatürk, çağdaşlık, özgürlük kelimesi
geçen anlamadığımız nutuklar dinle
diğimiz. Vurun Kahpe'yi bilmem ka
çıncı defadır seyrettiğimiz, cumhurun
her tarafı bayraklarla donattığı gün.
Devlet büyüklerimiz biz resmi olarak
kutlar, ancak biz birbirimizi gayri res
mi olarak kutlamayız. Tebrik kartı
atılmaz.
Biz cumhuriyeti, bütün iç ve dış
tehditlere rağmen birilerinin bizim ye
rine koruduğu ve ısrarla büyük harfle
başlayan Devlete karşı görevler silsi
lesi olarak belledik. Nitekim, orta
okuldaki vazifeşinas öğretmenimiz
vatandaşlık bilgisi kitabımızı defteri
mize kelime kelime yazdırmıştı. Her
yurttaş ilköğretim yapmak zorundadır,
kanunlara uymak ve kurallara saygılı
olmak, askerlik yapmak, vergi ver
mek, seçimlere katılmak gibi pek çok
görevimiz vardı. Haklar bölümü, gö
revler çok yer kapladığı için biraz cı
lız kalmıştı. Yine de büsbütün haksız
değildik hani. Bize de bir şeyler lütfet
mişlerdi. Defterler dolusu yazıp, sı
navları geçmek için ezberledik. Sonra
da diplomamızı alırken, akıl sağlığı
mızı korumak için hepsini birden unutuverdik. Zira yeraltı ekonomisinin
yerüstü ekonomisinden daha büyük
olduğu resmen ifade edilen ülkemizin
değişmeyen çifte gerçeklerine başka
türlü tahammül edemezdik.
Biz cumhuriyeti, bir eylül sabahı
ekranlarımızda arzı endam eden haki

elbiseli, yüksek rütbeli subaylardan
öğrendik. Silah sesleri düğmeye basılmışçasına kesilmiş, yerini Hasan Mutlucan'ın tok ve gür sedası almış. Bir de
bilmem kaç sayılı kararını duyduğu
muz askeri mercii. Sonra sandık başı
na giden büyüklerimiz evet oyu verip
devlet başkanını cumhurbakanı, milli
güvenlik konseyini milli güvenlik ku
rulu yaptılar. Bu yetmedi bir daha san
dık başına gidip tonton bir politikacı
yı başbakan yaptılar. Kimilerine göre
herşey normale dönmüştü. Türki
ye'nin normalinin diğer normallere
benzemediğini anlayabilmem için da
ha kırk fırın ekmek yemek zorunda ol
duğumuz henüz bilmiyordum. Pek
çok şeyi bilmediğim gibi. Ben yaşadı
ğım cumhuriyeti çatlasam da hakkın
da fazla bir şey öğrenemiyeceğim, gi
rilmesi bana yasaklanan bir karanlık
oda gibi gördüm. İçerde ne olduğunu
merak edenlerden bir daha haber ala
madık. Zaten merak kötü bir şeydi.
Düşünen kafalara kötü kötü fikirler
üşüşürdü. Zaten büyüklerimiz her şeyi
bizden daha iyi bilirdi...
Biz cumhuriyeti, devlet istatistik
enstitüsünün açıkladığı enflasyon ra
kamlarından, hükümetin belirlediği
katsayıdan, asgari ücretten, dolar kar
şısında liranın istikrarlı bir şekilde
kaybettiği değerden, hayali ihracatçı
lardan, açılan ekonomik istikrar pa
ketlerinden, kapanmayan bütçe açık
larından, bütün dünya ülkelerinin bize
uyguladığı vizelerden öğrendik. Ha
kemlerin hepsi hakkımızı yedi. Su
akar iz bırakır, turist döviz bırakırdı.
Adapazarı ovasında artık patates değil
otomobil yetişecekti. 2023'e kadar da
ha neler neler olacaktı. Kaosun ko
nuştuğu bir cumhuriyette cumhuru
kimsenin kaale almaması normaldi
belki Cumhuriyetimizin ne olduğunu
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öğrendikçe hayret etme kabileyetimizde elbete körelecekti.
Biz cumhuriyeti, basının aslında
birinci güç olduğunu açıklayan Sedat
Simavi'den belledik. O ki "fikri idam
edeceğim" demişti Hürriyeti çıkartır
ken. Gülüp geçtiğimiz o manşetler, o
köşe yazıları, bir gün dosyalanıp dos
yalanıp delil yerine geçtiler. Bomba
gibi raporlar yazıldı o küpurlardan.
Gazetelerin promosyon maksadıyla
verdikleri asıl hediyeler envai çeşit ta
bak çanak değil o haberlerdi. Çünkü
patronların peşinde koştuğu müşteri
mutfak malzemesi toplayanlar değil
dosyalarını materyal arayanlardı.
Velinimet olan onlardı.
Biz cumhuriyeti, Erol Toy'un "İm
parator" adlı romanından belledik.
OğuzAtay'ın "Tutunamayanlar'ından.
Adalet Ağaoğlu'nun "Ölmeye yatmak"ından. Ece Ayhan'ın "Bakışsız
bir kedi karası"ndan, Nihat Genç'in
"Dün korkusu"ndan. Edip Cansever'in
"Kanayan
mendil"inden.
Sezai
Karakoç'un "Balkonundan ve daha
sayamadığım pek çok şeyden öğren
dik biz bu cumhuriyeti.
Şimdi Cumhuriyet benden üç mis
li büyük.
O yetmiş beş, ben yirmi beş yaşın
da.
Onun için pek çok marş bestelen
di. Gözüm yok. Daha da yapılsın.
Ancak ben satırlarıma son verir
ken marştan ziyade iki şarkı hediye et
meyi daha uygun görüyorum. İlki
Fredy Mercury'den "the show must go
on" ikincisi de Münir Nurettin Sel
çuk'tan "Dönülmez akşamın ufkundayım"
Cumhura selam olsun...

TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK

"Cumhuriyet" rejimi üzerinde
Sorulara verilecek olan yanıtlar
veya suâllere verilecek olan cevaplar,
cumhuriyet ile olan ilişkimizde hangi
yerde durduğumuza dair okuyucuya
bir fikir verecektir. Cumhuriyet tarihi
bir bakıma "soru-yanıt" radikalizmi
ile "Suâl-cevap" muhafazakarlığının
çatışması ve bunların "soru-cevap"
uzlaşmasının tarihidir.
"Üç tarz-ı siyaset'ten Türk milli
yetçiliğinin yavaş yavaş ağırlık kazan
ması ile birlikte, gittikçe yönetimde
ağırlıklarını koyarak güçlenen kadro
lar, cumhuriyetle birlikte radikal mo
dernleşme projesinin uygulayıcıları
oldular. Bu radikal kadrolar, cumhuri
yet ideolojisinin şeklini çizenler ol
muştur. Bunlara dil devriminden sonra
türetilen kelimelerle "soru-yanıt" ad
landırması yaptık.
Diğer tarafta ise içinde kısmen
cumhuriyet çizgisine cumhuriyet ön
cesinden de muhalif olan ama daha
çok cumhuriyet kadrolarından zaman
içinde kopmuş, yapılan reformların
şiddeti konusunda ayrılığa düşenler
den tutun da daha farklı itirazları olan
ları barındıran ve taşranın isteklerinin
bir ölçüde taşıyıcısı olan daha muha
fazakar bir çizgide olan kesim vardır.
Bu ikinci kesime de "suâl-cevap" ad
landırmasını yapacağız.
İttihad ve Terakki'nin yönetime
gelmesiyle birlikte ve özellikle yöneti
minin son zamanlanna doğru gittikçe
artan bir ivmeyle "milli burjuvazi" ya
ratma isteğine tanık oluyoruz. Ticaret
ve sanayii elinde tutan gayn müslim
azınlıkları yerine Türk ve müslüman
olanların desteklenmesini, korunup
güçlendirilmesini amaçlnayan bu poli
tikalar kurtuluş savaşından sonra gay
rı müslimlerin sayılarının azalmasıyla
birlikte cumhuriyet kadrolarının da te
mel politikası olacaktır.
Cumhuriyetin en üst düzeyde be

lirtilmiş olan "milyoner yaratma" poli

tikaları (aslında bu Türk ve müslüman
sıfatını da içerir) ithal ikameci ve sı
nıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitle
nin ideolojisi olarak "halkçılık" aracı
lığıyla dile getirilecektir. Devlet kendi
eliyle kendisi için zenginler yaratır
ken, zaman zaman bunu hızlandıracak
kararlar (Varlık vergisi, 6-7 Eylül
olayları) almaktan geri durmuyordu.
Cumhuriyet bürokrasiyle bu yeni ya
ratılan zengin kesim arasında zaman

zaman çatışma noktaları olsa bile ge
nelde birbirlerinin alanlarına müdaha
le etmemeyi içeren gizli bir kabul var
dı. Yaratılan burjuvazi devletin kadro
ları ve ideolojisiyle karşı karşıya gel
miyor, buna karşılık olarak da devlet
kadrolan onların gelişmesi için her
türlü ortamı yaratıyordu.
Azınlıkların ülkeden ayrılmasın
dan sonra önemli miktarda servet ye
rel eşrafın eline geçmişti. Bu kesim
cumhuriyet reformlarından pek de
memnun olmasa bile, ellerine geçen
yüklü servet dolayısıyla rejimle belli

Cumhuriyetin en üst
düzeyde belirtilmiş
olan "milyoner
yaratma" politikaları
(aslında bu Türk ve
müslüman sıfatını da
içerir) ithal ikameci ve
sınıfsız, imtiyazsız
kaynaşmış bir kitlenin
ideolojisi olarak
''halkçılık'' aracılığıyla
dile getirilecektir.
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mesafede olmakla birlikte, rejimi ge
nel hatlarıyla onaylayan bir ilişki içine
girmişti. Rejim bu kesimlerin kendisi

ne karşı olan tutumunu kabul etmese
ve özellikle yapılan reformlara karşı
daha muhafazakar bakan bu kesimleri
güvenilir olarak görmese de, yine de
kendisinin genel çizgileriyle özellikle
de, bürokrasi ve dolayısıyla devlet
ideolojisiyle kesin bir çatışmaya gir
memesinden dolayı, bir kısmi uzlaşıya
gitmiştir.
Kurulmuş olan yapı taşranın mer
kezin ideolojisiyle çatışmaması karşı
lığı, taşraya bazı tavizler vermeyi içe
riyordu. Bu tavizler ise genelde, eza
nın Türkçe okunması gibi, halk tara
fından hiç benimsenmeyen uygulama
lardan vazgeçmek, bununla birlikte
dini uygumalalarda daha yumuşak bir
çizgiye çekilmek olmuştur. Bu çizgi
nin taşıyıcısı olan DP-AP iktidarları
nın sürekli olarak (aradaki küçük ke
sintileri saymazsak) iktidarda kalması
rastlantı değildir.
Demokrat Parti kuruluşunda, hep
si CHP kökenli olmalarına rağmen,
kurucularının verdiği bazı sözlerle varolabilmiştir. Bunun en temelinde de
rejime olan bağlılık olacaktır. Halk ilk
başlarda yenii bir Serbest Fırka olarak
gördüğü DP'ye biraz şüphe ile baka
caktır. Halkta hükümetin rejime karşı
duran kesimleri ortaya çıkarmak ve
onları tasfiye etmek gibi bir düşünce
içinde olabileceği korkusu vardır.
DP'nin güç kazanmaya başlamasında,
bunun böyle olmadığı güçlü biçimde
ortaya çıkmasıyla bir ivme görülür.
Bu partinin daha sonra merkezi bürok
rasinin ve ordunun gücünü hafife al
ması ve kendini destekleyen kesimle
re fazla güvenmesi bedelini ağır öde
yeceği sonuçlara yol açacaktır. 1960
darbesinden sonra olacak olan müda
halelerde bu siyasi çizginin hükümette

İsmail ÜST
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ızlaşma çok büyük oranda varken ...
olduğu dönemlere rastgelse bile, as olan CHP solculuğu, eski CHP'den Partisi eklenmiştir.
lında müdahalelerin bedelini ağır şe hiçbir zaman kopamadığı için "bu dü
12 Eylül darbesinden sonra, darbe
kilde ödeyen kesim olmadı. 1960 dar zen değişmelidir" sloganlarıyla topla cilerin isteğine karşı, iktidar agelen
besinde ağır bedel ödeyen DP-AP çiz dığı oyları, devletçi çizgisinde çarçur Anavatan Partisi, dünyadaki o dönem
gisinin devamcısı olan Süleyman De- edecektir. "Düzene" karşı CHP'ye gelişmelerine uygun olarak ülkenin
mirel'in iki müdahalede başbakan ol umut bağlayanların bu umudu "hayal ekonomik liberalizasyona yönelmesi
masına rağmen hala siyasette kalabil kırıklığında" bitecektir. Yetmişlerin ni isağlayacak politikaları uygulama
mesi, hatta Cumhurbaşkanı olması sonuna gelindiğinde görülmüştür ki ya koydu. Bu uygulamalar yeterince
1960 öncesi yanlışlığa düşmemiş ol CHP'nin büyüttüğü burjuvazi ondan korunmuş ve beslenmiş olan yerli burmasındandır. 28 Şubat döneminde ve çoktan kopmuştur. Eskiden kopama- juvasinin dünya piyasalarıyla hızla
daha sonra gelişen olaylarda Demi- yan parti ise kendisine umut bağlayan bütünleşmesini sağlayacaktır. Bu libe
rel'in aktif rol oynaması ve gerekirse lardan kopacak, daha çok laiklik gibi ralleşme ve dünya pazarlarına entegre
yine devletin müdahalede bulunabile kavramlarla oy toplamaya çalışacak olma dönemi bir siyasal liberalleşme
ceğine dair sözleri bu çerçevede düşü tır.
yi beraberinde getirmemiştir. Yine bu
nülmelidir. Bu çerçeve "soru-cevap"
dönemde
uygulanan politikalar yeni
Günümüze gelindiğinde DP-CHP
uzlaşmasının cevap çizgisinde olsa bi çizgisinden gelen partiler ikişer tane türemiş tuhaf zenginler yaratmış, bu
le, daima DP'nin kuruluşundaki uzlaş olmuş ve bunlarar geleneksel muhafa kesimin ölçüsüz para harcama alış
maya ve gerekirse devletçi bir tavır al zakar kesimlerin oylarını alan, bu oy kanlıkları ve bu alışkanlıkların basın
masında bulunur.
lara "düzenden rahatız" olan kesimle daki yansımaları, gelir dağılımındaki
Uzlaşmanın diğer kesimini ise "so
rin oylarını ve özellikle büyükşehirle- aşırı bozulma ile birlikte ANAP ikti
ru" ağırlıklı olarak CHP çizgisinde bu
rin varoşlarının oylarını alarak seçim darını yerinden etmiş; daha çok siya
luruz. 1950'de iktidarı bırakan CHP
lerde birinci parti olan Refah Partisi sal liberalizasyon ve ekonomik dağı
gelişim çizgisinide altmışların ortala
ve onun çizgisinin devamı olan Fazilet lımda düzelme vaadini önceki ANAP
rında "ortanın solu"
politikalarına ek olarak su
çizgisine gelmişti.
nan merkez çizginin diğer
Sürekli olarak alınan
partisi DYP birinci parti
yenilgiler ve bekle
olurken, CHP mirasçısı ola
nen gelişmenin görürak SHP'de, bu partiyle ko
lememesi partiyi bu
alisyon kuracaktır. 1991'de
çizgiye çekmiş yet
ki bu koalisyon gerek siya
mişlerde Ecevit'in ba
sal liberalizasyon gerekse
şa geçmesi ile bu ge
ekonomik politikalarıyla
çişi tamamlanmıştır.
tam anlamıyla başarırız ola
Gelinen noktada
Yetmişlerdeki "halk
caktır; üstelik DYP'nin ba
çı" çizgi ile güçlenen
Türkiye'de, siyaset
şında yeni bir yüz ve "dün
ve en yüksek oy ora
yanın gidişine uygun " yeni
(adlandırma zor olsa da), siyaset
nına ulaşan parti, ge
bir başkan olarak Tansu Çil
dışında tutulmak istenen kesimlerin
rekli politikaları uy
ler olmasına rağmen.
gulayıp, oy aldığı ke
Doksanlı yıllarda istik
"birden" güçlü bir şekilde ortaya çıkıp,
simlere yöneleceğine,
rarlı bir şekilde büyüyen tek
eski "uzlaşı"yı ortadan kaldırmasıyla
geleneksel devletçi
parti Refah Partisi olacaktır.
çizgisiyle devam et
Bu
parti ile ilgili birçok de
yeni boyut aldı ve bu yeni şeklin
meye kalkınca bir da
ğerlendirme yapıldı ve yapı
etrafında kendine taban yaratma
ha bu oranda oyu toplıyor; ancak biz burada zo
layamayacaktır. Solrunlu olarak birkaç değer
mücadelesi içine girdi.
Kemalist bir çizgide
lendirmemizi sıralayacağız?
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RP öncesindeki MNP ve MSP gibi
kendini merkez sağ partilerden daha
muhafazakar ve islami bir çerçevede
tanımlayan kesimlerin seçmen kitlesi
nin oluşturduğu bir parti oldu. Devlet
ideolojisi ile pek barışık olmayan ke
simlerden oy toplayan parti belli bir'
oranda oy toplamaya devam etti ama
hiç bir zaman "güçlü bir alternatif ola
rak" veya "bir güç olarak" resmi söy
lemin karşısına çıkmadı. "Suâl-Cevap" muhafazakarlığının her ne kadar
"Suâl" tarafı olarak devlete tam uzlaş
maya gitmese bile, hiç bir zamanda iki
taraf sert bir çatışmaya girmedi. Bu
süreç RP iktidarına kadar sürecektir.
RP'nin önce yerel sonra genel seçim
lerde önde gitmesi çok partili dönemin
başında yapılan "soru-cevap" uzlaş
masına aykırıydı; bu ise mevcut devlet
kadroları için bir tehditti ki, burada ça
tışma ve bildik tasfiye politikası uygu
landı.
RP geleneksel oylarına doksanlı
yılların başından itibaren daha kitlesel
bir parti görüntüsü altında, ılımlı mu
hafazakarların (çoğu daha hönce DPAP çizgisinde oy veren bir seçmendi
bunlar) önemli olarak da "düzenden"
rahatsız kesimlerin oyunu topladı. Ra
hatsız kesimlerin genel çekim noktası
oldu. (Burada özellikle kimlik, İslam
cılık v.b. kavramlar etrarfında yapıla
cak tartışmaya dokunmadan devam
ediyorum). Seksenli yıllardaki dışa
açılmayla birlikte devletten görece ba
ğımsız biçimde güçlenen ve daha mu
hafazakar olan bir sermaya grubu da
ortaya çıkmıştı ve bunların önemli ke
simi RP desteklesin veya destekleme
sin devlet ideolojisiyle pek fazla uyuş
muyordu. Yok sayılan birçok kesim
rejimin yöntemiyle rejimi ele geçiri
yordu. Vatandaş olan ama vatandaş gi
bi kendini hissedemeyen bir kesim ar
tık "vatandaş" olarak kamusal alana

çıkınca çatışma çıkıyordu; devletin is
tediği, "vatandaş" ile bunlar uyuşmu
yordu ve "soru-cevap" uzlaşmasının
dışında bir yeni oluşumdu olan. Dola
yısıyla devlet (ordu diye de okuyabi
lirsiniz) "demokratik" bir çaba harca
yıp, "demokrasisi"ni koruyacak mü
dahaleye gidecktir.
Gelinen noktada Türkiye'de, siya
set (adlandırma zor olsa da), siyaset
dışında tutulmak istenen kesimlerin
"birden" güçlü bir şekilde ortaya çı-

"Demokrasi
"darbe", "laiklik",
v.b. ici bos
bırakılarak
kullanılan
kavramlar ideolojik
bir catımadan
değil, karşılıklı
siyasi husumetten
bize bahseder.
y

y

y

kıp, eski "uzlaşı'yı ortadan kaldırmasıyla yeni boyut aldı ve bu yeni şeklin
etrafında kendine taban yaratma mü
cadelesi içine girdi. Bu siyasetin ak
törleri olan partilere gelinen noktada,
cumhuriyet çizgisiyle ilişkileriyle ba
karsak geleceğe dair .bir fikir edinme
miz kolaylaşacaktır.
"Kurulu dengelerin" bozulmasına
yol açan RP'den balarsak RP'nin kapa
tılmasından sonra kurulan Fazilet Par
tisi söylemleri itibariyle RP'den farklı
olmanın çabası içine girse de ana çiz
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gileriyle RP'nin devamı gibi görülü
yor. Bu parti biraz daha merkeze kay
ma ve yeni çizgisiyle siyaset sahnesin
de yer alma eğiliminde gibi görünü
yor. Bunun için de merkezsağın içinde
bulunan bazı isimleri kendine kattı.
Özellikle bu biraz daha merkeze kay
ma politikası ile birlikte partinin pek
de net olmayan çizgilerine yenileri ek
lenecektir. Mustafa Muğlalı ile Meh
met Ağar arasında bağlantı kurup,
devletin korunmasından bahseden
Nazlı Ilıcak'ın yer aldığı çizgi partiyi
merkeze çekse bile, özellikle böyle bir
tutumun Kürtlerden alınan önemli
miktardaki oya veya benzer muhalif
kesimlerden alınan oya nasıl yansıya
cağını bilmek zor olmasa gerek. Dev
lete "şirin"* gözükmek için yapılan bu
yeni çizgi, kuşku yok ki devletçe "takiye" olarak görülecektir yani sahibi
ne pek de hayır getireceğe benzemi
yor. Diğer tarafatan otuzlu yılların
CHP Halkçılığını anımsatan, bir ölçü
de İslami terminoloji ile meşrulaştırıl
maya çalışılan ekonomik ve sosyal
çizginin yönü de pek net olmamaya
devam ediyor ve uzun süre böyle kala
cağa benzemektedir .En son Ankara'daki grev sırasında görüldüğü gibi
parti kendine yakın bir işçi sendikası
ile kendi belediye başkanı arasında sıkışabilmektedir. Böyle bir durum daha
ilerde MÜSİAD üyesi bir işverenle yi
ne partiye yakın sendikalar arasında
da görülebilecektir. Böylesi örnekleri
çoğaltmak mümkünse de partinin te
mel ikilemi olarak, merkeze kayarken
tabanının istekleriyle çelişen bir du
rum alması ve sivil istekler isterken
kendisinin bir türlü sivil ve demokra
tik bir çizgi çizememesi görülebilir.
Merkez sağın iki partisi olan
ANAP ve DYP, 28 Şubat sürecinde,
RP'nin hükümetten uzaklaştırılma sü
reçlerindeki konumlarına göre bugün

kü durumlarını da şekillendirmişler

dir. Aslında bu ayrışma tamamen o an
ki konjonktürel durumun partileri zor

ladığı yoldan kaynaklanmıştır. "De
mokrasi", "darbe", "laiklik", v.b. içi
boş bırakılarak kullanılan kavramlar
ideolojik bir çatımadan değil, karşılık
lı siyasi husumetten bize bahseder.
Bunun için şu anki siyasi duruşlar ile
risi için net pozisyonlar değildir. "Soru-cevap" uzlaşımının mirasçıları, bu
uzlaşımın kendilerini hükümetle tuttu
ğunu unutmadan, birinden biri ekarte
edilir edilmez, eski uzlaşıya tekrar dö
necektir.
Diğer taraftan ise merkez solun iki
partisi Kemalist gelenekte olduklarını
belirtmede yarışa girmiş görünüyorlar
ve karşılıklı suçlama unsuru yeterince
Kemalist olmamak görünüyor. Birin
den biri diğerine "tarikatçilerle elele
olma" suçlamasını yapabilmekte. Ya
kın dönemde de her iki parti de süren
boş gevezeliklerin devam etmemesi
için herhangi bir neden gözükmüyor.
Siyasal arenanın diğer aktörleri

olarak güçlenen ve oy oranı oldukça
yükselmiş olan milliyetçi çizginin
temsilcisi MHP ile özellikle Kürt oy
larının çok büyük bir kısnını alan
HADEP diğer dikkat edilmesi gereken
güçler
görünümündeler.
Zaman
zaman tam uzlaşmasa da devletçi bir
çizgide görünen ve "devletle çatış
maktan" kaçınan MHP ve resmi
ideolojinin oldukça dışında olan
HADEP'te oylarının önemli kısmını
Kürt sorunundan kaynaklanan çatış
malardan almaktadır. Diğer taraftan
resmi ideoloji dışında bir sol parti
olarak ÖDP, oy oranı düşük olsa bile
söylemleri ve profili itibariyle ilginç
bir deneme olarak görülebilir.
Hükümet ortağı olan ama gerekli gücü
ağlayamayan DTP ile Fazilet Partisi

ile MHP arasında bir yerde olan BBP
diğer siyasal aktörler olarak durmak
ta.

Cumhuriyetin 75. yılında en
büyük siyasi aktör ise devlet ve onun
ideolojisi olarak durmaktadır. Devlet
(siz ordu diye okumaya devam edin)
tam bir ikilem ile karşı karşıya kal
mıştır. Modernleşme projesinde dışarda tuttuğu ve kendi ideolojisiyle pek
barıştıramadığı kesimler farklı bir
modernleşme deneyiminden sonra
kamusal alana çıkıp seslerini duyur
maya başlamışlar ve farklı isteklerini

yüksek sesle söyler olmuşlardır. Bu
aslında amaç modern demokratik bir
toplumsa olumlu bir gelişmeydi. An
cak devletin projesindeki modern ve
demokratik olmanın referansları fark
lı olduğu için bunu kendine bir tehdit
olarak görecek, müdahale etmeden de

çekinmeyecektir. Bu müdahaleler ise
devletin demokrasi idealinden asla
vazgeçtiği anlamına gelmez hatta ona
bağlılığının göstergesidir. Şimdi or
tada tuhaf bir paradoks var gibi
görünüyorsa da aslında öyle değildir.
Ernest
Gellner
Türkiye'deki
durumu Mark Twain'e ait bir espri ile
açıklamaktadır. Twain sigarayı bırak
manın çok kolay olduğunu, kendisinin
defalarca bıraktığını söyler. Türk
subayları da aynı şekilde demokraiye
bağlılıklarını onu sık sık yeniden
kurarak göstermişlerdir. Yani Tür
kiye'de devlet kendi istediği ve öl
çüleri kendisine göre olan "demokrasi'yi kurana kadar müdahale et

Cumhuriyetin 75.

yılında en büyük
siyasi aktör ise devlet

ve onun ideolojisi
olarak durmaktadır.
Devlet (siz ordu diye
okumaya devam edin)
tam bir ikilem ile

karşı karşıya
kalmıştır.
rejimi üzerinde uzlaşma çok büyük

oranda

varken

bu

cumhuriyetin

içeriği tartışma konusudur. Onun sivil

ve demokratik temellendirilmesi is
tekleri çok güçlü biçimde çıkmaktadır.
Dikkat edilmesi gereken nokta sivil

olmanın sadece "askeri olmayan" gibi

dar bir anlamı olmadığıdır. Demok
ratik ve sivil bir toplum, toplumun her

alanında ve karşı karşıya kalınan
sorunlarda ona uygun çözüm önerileri

meden demokrasi açısından sakınca
duymamakta aksine bunu demok
rasinin olması için yaptığını düşün
mektedir. 75. yılına cumhuriyet böy

ve onu gerçekleştirecek kadro ve par

lesi bir "balans ayarı"nın getirdikleri
ile girmektedir.
Gelinen noktada "cumhuriyet"

"yanıt"ın nüanslarını koruyup, birlikte
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tilerin de demokratik ve sivil olmasıy
la mümkün olabilir.

"Soru'nun, "Suâl"ın, "cevap"ın ve
yaşatılan bir toplum sivil ve çoğulcu
olacaktır.

2-9 Ağustos 1998
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ETUC YAZ OKULU
Yaz okulu'na Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin ve
Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız katıldılar.
ETUC (Avrupa işçi Sendikası Konfederasyonu), 2-9
Ağustos 1998 tarihleri arasında Bulgarista'nın Borotov
şehrinde Yaz Okulu düzenlendi. Yaz Okulu düzenledi.
Yaz okulu'na Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin ve Ge
nel Başkan Danışmanı Osman Yıldız katıldılar. Bu yaz
okulu, ETUC'un düzenlediği 2. Yaz okulu özelliğini taşı
maktadır. ETUC yaz okulu, ETUC yaz okulu, ETUC Ge
nel Sekreter Danışmanı Peter Zeidenck başkanlığında ya
pılmıştır. Toplantıya ağırlıklı olarak Balkan, Orta ve Do
ğu Avrupa olmak üzere Avrupa ülkeleri Türkiye'den
Konfederasyonlar ve Mağrup Sendikalar Birliği temsilci
leri katılmıştır.
1 Haftalık yaz okulu programında her gün ayrı bir ko
nu olmak üzere şu konular tartışılmıştır.
- Bulgaristan tarihi ve tarihi Rıla Manastırını ziyaret
- Orta ve Doğu Avrupa'da Transformasyon ve Bulga
ristan örneği ile AB'ye katılacak ülkelerde ETUC'un Be
yaz Katkı ışığında Sosyal Güvenlik Durumu
- Kosova Sorunu
- Türkiye Avrupa ve Türkiye AB ilişkileri
- Mağrup ülkelerinin tarihi kültürel sosyal politik du
rumu
- Tarihi Plovdiv (eski adı ile Filibe) Şehrini ziyaret.
Bir başka ifade ile okulda rahat bir ortamda türkiye de
dahil bölgenin kronik sorunları detaylı olarak ele alın
mıştır ve çalışanlar gözüyle aynntlı bir şekilde tartışıl
mıştır.
Program boyunca ele alınan her konuda Türkiye ve
Osmanlı tarihi temel tartışma konusu olmuştur. Bulgaris
tan tarihi anlatılırken Osmanlı dönemi karanlık dönem
olarak nitelendirilmektedir. Genelde Osmanlı dönemine
yönelik olarak hiç bir aslı olmayan negatif eleştiriler ya
pılmıştır. Toplantıya katılan Türkiye delegasyonları, şid
detle tepki göstererek doğrulan anlatmışlardır.
Kosova konusu tartışılırken Genel Eğitim Sekreteri
Yusuf Engin konuyla ilgili bir konuşma yaparak, Kosovalı müslüman Arnavutların yaşama hakkı sorununa de
ğinerek çözümün Kosova, kendini güven altında tutacak,
saldırı ve katliamlara izin verecek şekilde koruma veril
menin olduğunu vurguladı. Engin, aksi taktirde insanlık
tarihinden var olan kara leke ve ayıplara, 2000 yılına gi
rerken dünya çağdaşlaşırken buna yenilerinin eklenmiş
olacağını ve bunun da hiçbirimizin kabul edemeyeceği
bir gelişme olacağını belirtmiş. Engin, bunun mücadele
sini yapma sorumluluğunun de bize düştüğünü iade etti.
Diğer taraftan Türkiye Avrupa ve Türkiye AB ilişkile
ri tartışılırken, konuyla ilgili sorunları Türkiye'den 4
konfederasyon görev bölümü yaparak anlatmıştır. Türki
EKİM'98

ye-Avrupa ilişkilerinin geldiği boyutlar ve siyasi boyu
tuyla ele alındı ve son gelişmeler tatışıldı. Türk-İş'in Ge
nel Başkan Danışmanı Yıldırım Koç Türkiye-Avrupa iliş
kilerini, HAK-İŞ Genel Başkan danışmanı Osman Yıldız
Türkiye - AB ilişkilerini, DİSK Brüksel Yönetim Kurulu
üyesi Orhan Keskin ise Türkiye'de endüstriyel ilişkileri
ve sendikala durumu anlattı.
Genel Eğitim Sekreterimiz Yusuf Engin Yaz Okulun
da yapmış olduğu konuşma ise aynen şöyledir: "Türkiye,
Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan ve Arna
vutluk'tan oluşan Balkan Devletleri 1991 yılında Yugos
lavya dağılıp Hırvatistan-Slovenya-Makedonya ve Basna/Hersek Federasyonu kurulunca bağımsız ülkelerin sa
yısı 10'a çıkmıştır. Dört yeni bağımsız devletin kuruluşu
öteden beri gerginlikler meydana getiren etnik sorunların
bir kısmını ortadan kaldırmışsa da, bölgede yeni tehlike
ler oluşmuş, potansiyel tehlikelerin varlığı da giderek art
mıştır ve artmaktadır.
Bu çerçevede, ilk olarak Balkanların en uç noktasın
da bulunan Yugoslavya Boşnak çatışmasını başlatmış, gi
derek bu çatışmalar Sırplar tarafından bir soykırıma, et
nik temizliğe dönüşmüş ve hepimizin gözleri önünde
yüzyılımızın en vahşi katliamlarına dönüşmüştür.
Bosna'daki katliamları uzunu süre îseyredenî BM,
ABD, ve Batı, bu tarihin en büyük soykırımının durdu
rulması için(250 bin insanın ölmesi ve 2 milyon insanın
da yerlerinden, yurtlarından olmasından sonra) ağır da
olsa harekete geçerek, kısmı bir ateşkes durumunu sağla
mıştır. 15 Aralık 1995'te imzalanan DAYTON anlaşma
sı, Bosna'ya beklenen barışı bugüne kadar getirememiş
tir. Bu anlaşma, çatışan iki tarafı karşı karşıya bırakmış
tır.
Bugün ise aynı soykırım ve katliamlar bu sefer, KOSOVA'da; bu gün, bu saat itibariyle en şiddetli haliyle ya
şanmaktadır. 1989'a kadar özerk bir şekilde yaşayan Kosova'daki Arnavut halkını Yugoslav Cumhurbaşkanı Slo
bodan Miloseviç'iıı kazanılmış anayasal haklarından
mahrum etmesi ile Kosova'da çatışmanın ilk tohumları
atılmıştır.
Dün Bosna'da olduğu gibi bugün Kosova'daki Sırp
Vahşeti'ne karşı Uluslar arası toplum seyirci kalmakta bu
tavır Sırpları vahşet ve katliamları teşvik etmektedir.
Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından
yapılan açıklamada (Yaklaşık 4 ay önce başlayan vahşet
ve katliamlarda Temmuz-98 itibariyle) Kosova'da Sırp
saldırıları nedeniyle evlerini terk eden sivil ansan sayısı
nın 150 bini bulduğu belirtilmiştir.
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Bu gün Kosova'da sadece Balkanların değil, Avru
pa'nın bile en eski halklarından biri olan Arnavutların
varlığı tehdit altında bulunmaktadır. Kosova nüfusunun
% 95'ini oluşturan Arnavutları, Sırplar tarafından uygu
lanan tam anlamıyla bir ırkçı saldırı ile karşı karşıyadırlar. 1989'dan beri eğitim, öğrenim, sağlık hizmetlerinden
mahrum bırakıldıkları gibi kamu görevlerinden de uzak
laştırılmışlardır.
Biz, bu toplantı münasebetiyle; öncelikle Birleşmiş
Milletler'i, ABD'yi ve Uluslar arası toplumu bu katliam
lara karşı yaptırım'a çağırıyoruz. Çünkü dün Bosna-Hersek'in olduğu gibi bugün de Kosova'daki temel sorun ya
şama hakkı ve mücadelesidir. Yaşama hakkının yok ol
ması uluslarararası toplumun kabul etmeyeceği bir du
rumdur.
Sırp iddialarının aksine ne Bosna'daki müslümanlar
ne de Kosova'daki Arnavutlar bölgedeki Sırp varlığı için
bir tehdit oluşturmuyorlar. Buna karşın Sırp propaganda
sı halen akıl almaz tezler üretmeye devam ediyor. Bu tez
ler tamamiyle yalana ve tarihin çarpıtılmasına dayan
maktadır. Halbuki Arnavutların çoğunluğu müslüman ol
makla beraber aralarında ortodoks veya katolik olanlaın
oranı da küçümsenmeyecek kadar yüksektir. Kendi içle
rinde çoğu zaman keskin görüş ayrılıkları yaşayan Arna
vutların tarihinde farklı olan nokta ise dini sebeple çıkmış
bir çatışmaya rastlanmamasıdır. Dinler arası uyum ve
saygı Arnavut toplumu içinde tüm Balkan ülkelerine mo
del oluşturabilecek düzeydedir.
Biz çalışanlar olarak sosyal kesimin temsilcileriyiz.
Kosova'da siyasi çözümü üretip, uygulatacak taraflar de

ğiliz. Biz daha çok olayın yaşama hakkı, katliam, huzur,
refah ve barış yönleriyle birinci derecede ilgileniyoruz.
Ancak mevcut tartışmalar ışığı altında Kosova için
önerilen siyasi çözümleri de bizim açımızdan değerlen
dirmekte yarar görüyoruz.
Kosova'ya biçimsel bir özerklik statüsü, geçmişte Ar
navutları sadece Yugoslavya Federasyonu'nun yani Sırp
ların tutsağı olma durumuna düşürmüştü. Bugün için
özerklik artık tatmin edici bir çözüm olamaz ve
Kosova'da da bu çözümü kabul edebilecek tek bir Ar
navut yoktur. Özerklik vaadi Sırpların elinde pazarlık bir
koz olarak durmaktadır.
Ayrıca, Yugoslavya'nın toprak bütünlüğü dahilinde
bir çözüm arama yaklaşımlarının da etkili olmadığı ve
çözüm getiremeyeceği anlaşılmaktadır.
Yugoslavya Federasyonu görüntüsü altında açıkça
vurgulanan yayılmacı Büyük Sıbistan emellerinin bu böl
gede vahşetin nedeni olmaktadır. Ne yayılmacılık ve ne
de katliam, uluslararası yaptırımlar uygulanmalıdır.
Kosova'ya, kendini güven altında tutacak, saldırı ve
takliamlara izin vermeyecek şekilde koruma verilmelidir.
Aksi takdirde insanlık tarihinde kara lekeler ve ayıplar
vardır. 2000 yılına girerken dünya çağdaşlaşırken buna
yenilerinin eklenmesini seyretmek hiçbirimizin kabul
edeceği bir gelişme değildir. Bugün bunun mücadelesini
yapma sorumluğu bize düşmektedir.
Biz; Balkanlarda meyadan gelen bu soykırım için bu
toplantıya katılanların da yapacağı şeyler olduğuna
inanıyoruz.
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OZ GIDfî-IŞ
€CF - lUF'fl ÜV€
Konfederasyonumuza bağlı Öz Gıda-İş Sendikası
Avrupa Gıda Beslenme ve Yardımcı İşçileri Federasyonu'na (ECF-IUF) üye oldu.
Öz Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Agah Kaf
kas yaptığı açıklamada, Türkiye'in avrupa ile ilişkile
rini "buzluğa koyduğu" bir dönemde, Sendikanın
Avrupa Gıda Beslenme ve Yardımcı İşçileri Federasyonu'na üye olmasının önemli mesajlar içerdiğini

kaydetti. Sendikal hareketin ve emeğin
globalleşme sürecinde ciddi tehdit altına girdiği bir
dönmde, global ve özellikle de Avrupa'da yakın bir
işbirliğinin bu tehdidin yok edilmesinde önemli rol
oynayacağını anlatan Kafkas, Öz Gıda-İş 'in ECFIUF'ye üye olmakla, Avrupa Sendikal hareketin bir
parçası olduğunu bildirdi.

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI
ETUC-TCL YE ÜYE OLDU...
Dünyanın küreselleşme sürecine girdiği bir dönemde
ulusal sınırlar ve ilişkilerin giderek uluslar arası ilişkiler ağına
taşındığı günümüzde; devletlerin resmi düzeyde ilişki ve
bağlantılarının yanı sıra tabanda Sivil Toplum Örgütleri nin
de bu ilişkilerin zemininde yer alması gerekiyor.
Bu amaçla HAK-İŞ in 1997 yılında ETUC (Avrupa İşçi
Sendikaları Federasyonu) a üyeliğinden sonra bağlı sendikalar
da kendi iş kollarındaki ilişki ve birliktelikleri geliştirmek için
çalışmalarını hızlandırmışlardır.
ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası da 27 Temmuz 1998 tarihinde
ETUC-TCL(Avrupa İşçi Sendikaları Federasyonu: Tekstil,
Giyim ve Deri İşçileri Birliği) ne olmak için başvuruda bulu
nulmuştur.
ETUC-TCL (Avrupa İşçi sendikaları Federasyonu: Teks
til, Giyim ve Deri İşçileri Birliği), ÖZ İPLİK-İŞ in bu başvu
rusunu gündemine alarak görüşmüş ve ÖZ İPLİK-İŞ SENDİ
KASI nın üyeliğe kabulünü kararlaştırmıştır.
ETUC-TCL (Avrupa İşçi Sendikaları Federasyonu Teks
til,Giyim ve Deri İşleri Birliği) nin 14-15 Eylül 1998 tarihle
rinde yaptığı İcra Kurulu toplantısına gözlemci statüsünde bir
heyetle katılan ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası yöneticileri adına top
lantıda üyeliğin kabulünden sonra Genel başkan Yusuf EN
GİN bir konuşma yapmıştır.
ENGİN konuşmasında özetle: ETUC-TCL e üyeliğimiz
bizim için önem arz etmektedir. ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI
ETUC-TCL sayesinde Avrupa sendikal hareketi ile bütünle
şecek ve onun bir partneri haline gelecektir. Dolayısıyla üye
liğin karşılıklı yararlar sağlayacağını umuyor ve sendikal ha
reketimize önemli katkılar sağlamasını diliyorum. Üyeliğimiz
sendikal açıdan, siyası ve sosyal açıdan bizim için önem arz
etmektedir. Üyeliğimizdeki zamanlama Türkiye- AB ilişkile
rinde önemli döneme rastlamaktadır. Bilindiği gibi Avrupa
Birliği entegrasyon sürecini hızlı tamamlamaya çalışıyor.
Ancak Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktanın ne Tür
kiye açısından ve ne de AB açısından istenen noktada olmadı
ını inanıyoruz. Bu noktada her iki taraf sıkıntı içinde
bulunmaktadır. AB aldıı kararları izah edememektedir.
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Türkiye ise içinde bulunduğu seviyeye doğru bir açıklama
getirememektedir.
AB nin Türkiye ye yönelik aldıı karar yaygın bir şekilde
hemen her platformda tartışılmaktadır. Dolayısıyla AB yerine
Türkiye nin çok genel bir fotoğrafını çekerek içinde
bulunduğu durumuna ilişkin çok kısa bir değerlendirme
yapmak istiyorum.
Türkiye de temel bir sorunun varlu söz konusudur.
Türkiye de demokrasi için söylenenler ile yapılanlar arasında
ciddi bir tezat vardır. Sorun bu noktadan kaynaklanmaktadır
diye düşünüyoruz. Türkiye nin içinde bulunduğu bütün şartlar
ve yaşadu demokrasi süreci bir bütün olarak dikkate alındım
da şöyle bir sonuca varıyoruz; Türkiye de demokrasi ile de
mokratikleşme arasında bir açık vardır. Türkiye de hemen her
kesin demokrasi, insan haklan ile her türlü hak ve özgürlükle
ri istediği açık bir gerçektir. Fakat sorun, Türkiye yi yöneten
lerin bu isteği ve amacı, bütün kurum, kurul ve normlar ile ha
yata geçirecek bir projeye sahip olmaması ve bu amaç için
gerçekten mücadele etmemesidir.
Tabi ülkemizde demokrasinin bu eksikliği Türk sendikal
hareketini doğrudan etkilemekte ve hızını kesmektedir.
Biz Türkiye nin ekonomik, siyasi, sosyal ve çalışma haya
tına ilişkin bütün sorunlarının çözümünde temel etken olarak
demokratikleşmenin gerçekleşmesini görüyoruz. Sendikal ha
reket olarak bu alanda maksimum gayreti ve mücadeleyi ver
meye çalışıyoruz. Tekstil sektöründe de büyük sıkıntılarımız
var. Her şeyden önce Türkiye de Gümrük Birliği ile beraber
Tekstil sektörü zor bir dönemece girmiştir. Son günlerde de
Tekstil sektöründe büyük bir durgunluk vardır. Üretim hızla
düşmektedir. Bu durum tekstil çalışanlarını ve sendikalarını
derinden rahatsız etmektedir.
Diğer taraftan sektörümüzün yapısı gereği kadın ve çocuk
işçiliği istismarına açıktır. Özellikle bir çocuğumuzu yakından
etkileyen bu temel soruna karşı birlikte mücadele etmemiz,
öncelik taşımaktadır diye düşlüyorum dedi.
ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası bu üyelikle birlikte Avrupa Birliği-Endüstriyel ilişkiler platformunda yerini almış olmaktadır.
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Recai BAŞKAN

24-26 Evlül 1998

POLONYA

°SCKZAGR

HAK-İŞ Genel Sekreteri Recai Başkan ve Genel Baş
kan Dayanışma Osman Yıldız Polonya'nın Dayanışma
(Solidarnos NSZZ) Konfederasyonunun Genel Kuruluna
katıldılar.
Genel Kurul, Polonyanı'nın Güneyinde bulunan Krajowy Ziazd şehrinde (24-26 Eylül 1998 tarihlerinde) yapıl
mıştır.
Kongreye, çok sayıda ülkede ve uluslararası sendikal
kuruluşlardan temsilciler katılmışlardır. Kongreye ayrıca
Dayanışma'nın kurucusu ve liderliğini yapmış olan Polon
ya başta olmak üzere Komünist rejime karşı eylem yapıp,
Doğu Avrupa'da gerçekleşen değişikliklere öncülük eden
Lech Walesa'da katılarak renk katmıştır. Bilindiği gibi
Lech Walensa, Sosyalist blokun yıkılıp değişimlerin başla
masından sonra bir dönem Polonya Cumhurbaşkanlığı
yapmış ancak 2. kez seçilememiştir.
Dayanışma kongresinin renkli ve farklı olan bir başka
yönü daha vardı. Kongrenin açılışında bir kordinal konuş
ma yaparak, komünizmi yıkmada Dayanışmanın oynadığı
rolden dolayı işçilere teşekkür etti ve ülkemiz bundan son
raki kalkınmasına işçilerin büyük rol oynamaya devam et
mesi için onlara ve dayanışmaya devam etti.
3. Kez başkanlığa seçilen Marian Kazaklevvski ise yap
tığı konuşmada bu kongrenin Dayanışmayı 3. Bin yıla ta
şıyacağını belirtti.
Bir diğer farklı olan husus ise Genel Başkan Marian
Kazaklewski'nin rolü ile ilgili olmuştur. Başkan ayrıca son
derece Polonya siyasetinde parlak ve etkin bir kişiliğe sa
hip olmasıdır. Bu Kazaklewski'nin etkinliğine ilişkin de
ğerlendirmeyi dünyaca ünlü Financial Times gazetesinin
yorumuna bırakıyoruz:
EKİM'98

DAYANIŞMA SENDİKASI SEÇİMİ
Polonya hükümetinin temel direklerinden birisi olan Dayanışma (So
lidarity) sendikası, dün Marian Kazaklewski'yi yeniden başkanlığı seçti.
Böylelikle, Kazaklewski'nin 2000 yılında ülkenin Cumhurbaşkanlığı için
oynayacağı ihtimali güçlenmiş oldu.
Kazaklewski 1990 yılında eski başkan Lech Walesa' nın yerine geç
mişti. Yetkililerin bildirdiğine göre, güneşdeki maden şehri Jastrzembie
Zdnon'da 3 gün süren Dayanışma Kongresi onu 3. Defa liderliğine seçti.
Kongre ayrıca acı ekonomik kararlar almak zorunda olan bir koalis
yon hükümetinde büyük etkiye sahip bir sendika olarak Dayanışma'nın
bu belirsiz rolünü de tartışacak.
Kazaklewski, geçen Eylül seçimlerinde eski komünistleri yenilgiye
uğratan 30 dan fazla sağ partileri bir blok halinde bir araya getirerek
Dayanışma Seçim Eylemi adı! bir ittifak kurmuştu geçen yıl, Fakat Baş
bakan olmak için bastırmak yerine, gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimle
rinde, eski bir komünist olan Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski'ye
meydan okumaya hazırlanmayı tercih etti. 25 Eylül 1998
Kongreye, başta BBL ve CNN olmak üzere uluslararası basın ve TV
kuruluşları büyük ilgi göstermiştir.
Diğer taraftan bilindiği gibi Polonya, Avrupa bilindiği ve NATO'ya
ilk üye olacak adaylar arasında yer almaktadır. Polonya' nın diğer sos
yalist ülkelere kıyasla gelişmişliği ilk bakışta dikkat çekmektedir.
Heyet ayrıca, Kongrenin yapıldığı Zizad şehrine yakın olan ve Al
manya sınırında bulunan Hitlerin toplama ve imha kampı olan Auswitz
kampını ziyaret etmiştir.
.
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enel Başkan Salim Uslu Başkanlı
ğında Genel Eğitim Sekreterimiz

Yusuf Engin'in de içinde bulunduğu
Hak-İş heyeti, sayılan yüzü aşkın insa
nın ölümü ve binlerce kişinin yaralan

1 Temmuz 19981

1

masına neden olan Adana ve çevresin

Uslu:

Acı ilaç
içmekten
bıktık
t

K

onfederasyonumuz Genel Baş

devam ederken birileri yine yattıkları

kanı Salim Uslu, IMF ile yapı

yerden para kazanmaya devam ede

lan 18 aylık Yakın İzleme Anlaşması

cektir" dedi-. Uslu, eğitim, sağlık, sos

nı eleştirerek IMF'nin Üçüncü Dünya

yal güvenlik, tarım, adalet, yerel yöne

Ülkelerinde uygulamaya koyduğu re

timler, çevre, konut ve demokratikleş

çeteler ile ilgili bir yazılı açıklamada

me gibi alanlarda reform ihtiyacı sü

bulunarak, bugüne kadar yeni krizler

rekli olarak ertelendiğine işaret ede

ve sosyal bünyede tahribatın ötesinde

rek: "Bu, IMF ile Türkiye arasında ya

bir sonuç vermemiştir" dedi. Uslu,
"acı ilaç yutmaktan, tekrar başa dön

mekten bıktık" diye konuştu.

güne kadar Türk halkı sürekli acı ilaç
yutmaktan ve her seferinde yeniden

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu,

IMF ile yapılan anlaşmaya tepki gös

tererek

azgelişmiş ülkelerde hiçbir

olumlu

sonucu

olmayan,

pılan ilk uyum anlaşması değildir. Bu

bilakis

IMF'nin kötü performansını tescille-

yen bu reçetelerden bir yenisinin Tür
kiye'de uygulanacak olması yeni bir

başa dönmekten bıkmıştır, dedi.
Uslu devamla :"Ekonomik ve Sos
yal Konseyin ve Türkiye'deki sosyal

tarafların, hatta hükümet ortaklarının
bile

haberi olmaksızın, özellikle

emeklilik yaşı konusunda hem mevcut

acı reçeteyi gündeme getireceğini be

çalışanları ilgilendiren, hem de ileriye

lirtti. Uslu yaptığı yazılı açıklamada;

dönük tek taraflı taahhütlerde ve

Bu anlaşmayla döviz, faiz, repo ve

dayatmalarda bulunulması, çalışanlar

rant gelirlerinde ciddi artışlar olacak

tarafından elbete değerlendirilecek ve

tır. Memurlar % 20'yle kemer sıkmaya

cevapsız kalmayacaktır."
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de meydana gelen büyük deprem böl
gesini bu zor günlerinde yanlarında ol
mak ve üzüntülerini paylamak üzere
ziyaret etti.
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu,

Adana'da hayatını yitiren, yaralanan
ve maddi zarar görenlerin içerisinde
üyelerimiz ve işyerlerimizin de olma
sından dolayı 6 Temmuz 1998 tarihin
de Öz Çelik-İş Sendikası Adana Şube
Merkezi'nde bir basın oplantısı düzen
ledi.

10 Temmuz 1998 i

HAK-İŞ'TEN
MEMUR-SENE
DESTEK
Memur Sendikalan Konfederasyo
nu (Memur-Sen) Genel Başkanı Akif
İnan Hak-İş Genel Merkezini ziyaret
ederek memur maaş zamları konusuy
la ilgili Hak-İş Genel Başkanı Salim
Uslu ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle
görüştüler.
Memur-Sen Genel Başkanı Akif
İnan, memurun enflasyon altında ezdirilmemesi, bunun için de ücret artış
oranının yüzde 60 olması gerektiğini
belirtti.
İnan, memurlara yeterli zam verile
bilmesi için kaynağın mevcut olduğu
nu belirterek, "İmkanlar kartellere,
holdiglere tahsis ediliyor, araziler peş
keş çekiliyor. Aslında ülkenin kaynağı
var. IMF kafasıyla konulara yaklaşım
dan vazgeçilmelidir" dedi İnan, hükü
metin iktidara geldiğinde ortaya koy
duğu demokratik paketin yerinde dur
duğunu ileri sürerek, "Hükümet ciddi
bir adım atmadı. Şartları zorlaştıran bir
çizginin içine girdi" dedi.

heyeti Adana'da

6 Temmuz 1998;

1

Uslu, düzenlediği basın toplantı
sında: "Varto, Erzincan, Van ve Dinar
depremlerinden yeterli desleri çıkart
mayan Türkiye'nin Adana'dan gerekli
dersleri çıkartmasını ve önlemler ko
nusunda daha duyarlı olmasını diliyo
ruz" dedi. Genel Başkan Salim Uslu
"deprem bölgesinde yaraların bir an
önce sarılarak acıların dindirilmesini
temenni ettiklerini" söyledi.
Uslu, son 8 yılda yaklaşık 700 bin
göç alan ve toplam nüfusunun yüzde
64'ünün işsiz olduğu bilinen Adana'da, depremin doğal afet olarak ken
di yakıcılığıyla sınırlı kalmadığına
işaret ederek:"Eğitim, sağlık, gelir
adaletsizliği, altyapı yetersizliği ile
rantçı imar politikalrına dayalı çarpık
kentleşmenin ve sefaletin de, bir sos

yal afet olarak Adana ve Adanalılar
üzerinde yakıcı ve yıkıcı bir acıya dö
nüştüğünü üzülerek gözlemledik" di
ye konuştu.
Ülkeyi yönetenlerin verdikleri
sözlerin olayın soğumasıyla birlikte
unutulmaması gerektiğini belirten Us
lu, "yaklaşık on gündür beşik gibi sal
lanan ve her defa korkuya kapılan va
tandaşları, deprem değil, çaresizlik
mengenesine sıkıştırdığını da gözlem
ledik" dedi.
Genel Başkanımız Salim Uslu
başkanlığındaki Hak-İş heyeti, ayrıca
depremden etkilenen işyerlerini; Temsa Otomotiv Fabrikası ve Temsa İş
Makinaları Fabrikası, Güney Sanayi
TST Çuval ve Yüksel Tekstil Fabrika
ları, Ünilever-İş A.Ş. ve EBK'yı da zi
yaret ederek incelemelerde bulundu

ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Depremden etkilenen işyerlerini
ziyaret ederek incelemelerde bulunan
Hak-İş Yönetim Kurulumuz Deprem
sırasında Adana ve çevresinde 221 iş
yerinin hasar gördüğünü ve bunun da
Türkiye ekonomisini etkileyecek
boyutta olduğunu belirtti. Çalışanların
moralinin bozuk, dalgın ve panik
halinde olmaları
nedeniyle iş
kazalarının artığını bildirdi. Hak-İş
Genel Bakanı Salim Uslu Konfederas
yon olarak eskiklikleri bir rapor halin
de hazırlayacaklarını - ve bu raporu
başta
Cumhurbakanı
Süleyman
Demirel olmak üzere tüm ilgililere
ulaştıracaklarını ifade etti ve Uslu
"yetkilileri uyarmakla kalmayıp, bu
işin takipçisi olacağız" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu
ise yaptığı konuşmada, hükümetin
güncelleşme problemleri olan bir de
mokrasimizle ilgili yeni bir paket bile
getiremediğini ileri sürerek, "bırakın
bunu, hükümet, var olan özgürlüklerin
sınırlandırılması için hazırlanan yasa
tasarısına destek oldu" diye görüşleri
ni ifade etti. Hükümetin uygulamala
rıyla kendi programıyla çeliştiğini
kaydeden Uslu, "Hükümet anti-demokratik uygulamalarından da vaz
geçmelidir" dedi.
Salim Uslu, memurlara zam veri

lebilmesi için kaynakların varolduğu
nu dile getirerek "Hükümet pembe
tablolar çizdiği esnada, kaynak yok
diyorsa ciddi sorunlar var demektir.
Rant çevreleri tatmin edilmezse kay
nak sorunları çözülür" diye konuştu.
Türkiye'nin belirsizlik rotasından çık
ması gerektiğini de vurgulayan Uslu,
erken seçime derhal gidilmesi gerekti
ğini de savundu. Uslu, sözlerine şöyle
devam etti: "Memura iyi bir ücret ve
rilmezse, üretilen mallar kime satıla
cak Ekonomide durgunluk var, esnaf
siftah yapamadan dükkan kapatıyor.

Memura verilecek yeterli zam, ekono
mide canlılık getirir. Hükümet yapısal
reformları gerçekleştirmelidir. Adalet,
sağlık, sosyal güvenlik ve kamunun
rasyonelleştirilmesi için reform çalış
maları yok. Türkiye rant çevrelerine
imkanlar sağladığı için günde 32 tril
yon lira borçlanırken, memura karşı
cimri davranıyor. Bunu anlamak
mümkün değil.
Ayrıca, Akif İnan, ziyaretinde işçi
sendikası olarak memurlara verdiği
destek dolayısıyla Usluya bir plaket
verdi.
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TANRIVERDİ:

"ÇÖZÜM

DEMOKRASİDİR"
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Hizmet-İş Sendikası Bursa Şubesi

lerin geriye gittiğini söyledi. Ülkede

Bursa'da "1997 Yılı Başarılı Gazeteci

barış, dostluk ve kardeşlik istedikleri

ler Ödül Töreni" düzenleyerek 97 Yı

ni vurgulayan Tanrıverdi, sivil top

lının Başarılı Gazetecilerini ödüllen

lum örgütleri olarak demokrasinin ge

dirdi.

lişmesi ve yerleşmesi için mücadeleye

Törene, FP Bursa Milletvekili

önem verdiklerini anlattı.

Mehmet Altan Karapaşaoğlu, çok sa
yıda siyasi parti temsilcisi, Belediye

İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri

İsmet Bora Binatlı, Büyükşehir Bele
diyesi yöneticileri ve işçiler katıldı.
Hizmet-İş Sendikası Yönetim Ku

rulu üyelerinin de katıldığı törende
Genel Başkan Hüseyin Tanrıverdi bir
konuşma yaptı. Tannverdi, konuşma

sında Türkiye'nin içinde bulunduğu

V y

Hizmet-İş Genel Başkanı Hüseyin

Tanrıverdi'den sonra söz alan Bursa
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
Mustafa Kuşdil de, Ankara'nın artık

ülkenin yükünü taşıyamadığını, bu
nedenle Yerel Yönetimler Reform Ya

sa Tasarısının bir an önce Meclis'ten
geçmesini

beklediklerini

kaydet-

ti.Törende, ödül alan gazeteciler adına

sorunların tek çözümünün demokrasi

konuşan A.A. Muhabiri Ahmet Öz

olduğunu söyledi.

gene ise gazetecilerin çok zor koşullar

Hizmet-İş Bursa Şubesince düzen

altında görev yaptıklarını, muhabir

lenen "1997 Yılı Başarılı Gazeteciler

lerin büyük bölümünün sendikasının

Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada,

bulunmadığını

Türkiye'nin 28 Şubat 1997'den sonra

seviyesinde maaş aldıklarını vur

gergin bir ortama sürüklendiğini ve iş

guladı.

ve

Y

asgari

ücret

12 Temmuz 1998 i
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ETIIC ile EUROMIL ARASINDA DEMOKRATİK SOZIESME

K

onfederasyonumuz Hak-İş'in
üye olduğu Avrupa İşçi Sendi
kaları
Konfederasyonu
(ETUC) ile Avrupa Asker Dernekleri
Örgütü (EUROMIL) arasında, asker
lerin sosyal çıkarlarının ve üniformalı
vatandaşların temel demokratik ve
sosyal haklarının korunması amacıyla
bir anlaşma imzalandı.
Avrupa'da demokratikleşme ve si
villeşmenin inşaasının nasıl yapıldığı
nın görülmesi açısından büyük önem
taşıyan ve Türkiye'de demokratikleş

me ve sivilleşmenin gerçekleştirilme
sinde sendikaların rolü konusuna so
mut bir örnek taşıyacak anlaşma,
ETUC Genel Sekreteri Emilio Gabaglio ve Euromil Başkam Jens Rotbell
arasında imzalandı.
Anlaşmada, sözkonusu edilen iş
birliği;
- Askerlerin, demek kurma özgür
lüğü başta olmak üzere sosyal hakları
nın oluşturulması ve korunması;
- Askeri görevlerinden dolayı ba
zen sivil haklarında önemli kısıtlama
larla birlikte askerlere mahsus yasal
EKİM'98
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durumları da gözönünde bulundurula

rak özel sosyal sorunları;
- Avrupa Güvenlik Politikası, ulu
sal

ve

Avrupa

düzeyinde

bu

politikanın etkisi;
- Savunma bütçesindeki köklü
değişikliklerin,

askeri

yapısal

dönüşümlerin ve asker indirimlerinin

çalışan veya emekli olan askerlerin

gelecekleri ve sosyal statüleri üzerin
deki etkileri konularını içeriyor.

17 Temmuz 1998;

USLU:

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA VE
DEVLET İHALELERİNDE İLKESİZLİK SÜRÜYOR
*

Genel Başkanımız Salim Uslu bir süre gündemde ka
lan İzmit Körfez Geçişi İhalesi ve özelleştirme uygulama
larıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Uslu, "Kamuoyunun İzmit Körfez Geçişi ihalesi ve
özelleştirme uygulamalarıyla ilgili belirsizlik tartışmaları
ilgili cevap beklediğini söyledi. Uslu, gerek devlet ihale
lerde, gerekse özelleştirme ihalelerinde ilkesizliğin yaşan
dığına dikkat çeken Uslu, siyasi tercihlerini ön plana çık
tığı, son tartışmalarla birkez daha görülmüştür dedi ve
şunları belirtti:
"İzmit Körfez Geçişiyle ilgili iddialar ve özelleşirmelerdeki keyfilik hükümetin devlet ve özelleştirme ihalele
rini eline yüzüne bulaştırdığının somut örnekleridir.
Kamuoyu devlet hazinesinin ve kamu mallarının hortumlanması ve peşkeş çekilmesi karşısında büyük bir şaş
kınlık yaşamakta ve sürüp giden tartışmalara tatmin edi
ci bir cevap,beklemektedir.
Hükümet, memurların maaşlarına IMF ile yaptığı an
laşma gereğince yüzde 20'nin üzerinde zam yapmamakta
direnmekte, gerekçe olarak da kaynak olmamasını göster
mektedir. Oysa Körfez Geçişi ihalesinde devletin uğradı
ğı zararın 500 trilyon olduğu iddia edilmekte, hükümet
yetkilileri tarafından da bu iddiaya yanıt verilmemektedir.
Konuyla ilgili açıklamalar geç yapılmakta ve yetersiz kal
makta, kamu vicdanını rahatlatmamaktadır."
İzmit Körfez Geçişi İhalesi ve Özelleştirme uygulama
larına tepki gösteren Uslu, "Bugüne kadar yapılan özelleş
tirmelerin üzerine gidilmemiştir. Çok ucuza satılan arsalar
el değiştirerek büyük sermayeye hortumlanmıştır. Siyasi
tercihlerle belirlenen Özelleştirme Yüksek Kurulu
(ÖYK)'nın kararı, gerektiğinde kamuoyuna açık yapılan
ihaleleri bile hükümsüz kılmaktadır. POAŞ dahil tüm
özelleştirmeler yeniden gözden geçirilmelidir.
Devleti hortumlama, iç borçlanma, ihale, kredi ve teş
vik uygulamalarıyla gerçekleşmektedir. Bunları disiplin
altına almadan, şeffaflaştırmadan, siyasi tercihler ve key
filikten kurtarmadan, yağmaya son vermek, hazineyi soy
gunda kurtarmak, kaynak oluşturmak mümkün değildir."
dedi.
Açıklamasında, çalışanlar ücretlerinden kesilen vergi
lerle gerçekleştirlen devlet ihalelerinden hesap sorma hak
kına sahiptir, diye Genel Başkanımız Uslu, şöyle devam
etti : "İddialara ve tartışmalara tatmin edici cevaplar ve
rilmelidir. Hükümet, işçinin, memurun, dargelirlinin, es
nafın, yetimin, yoksulun verdiği vergileri nerelere harca
dığına, nasıl harcadığına dair kamuoyunu bilgilendirmeli
dir. Yönetimde şeffaf olma ve temiz siyaset ilkesinin
gereği budur."

22 Temmuz 1998 i

"AF GENİŞ KAPSAMLI OLMALI"
DSP tarafından geçtiğimiz günlerde gündeme getirilen
af tartışmaları, çeşitli çevrelerde tartışıldı. Demokratik
kitle örgütleri, sendikalar, hukukçular af ile ilgili değişik
görüşler bildirirken, Hak-İş Konfederasyonu Genel
Başkanı Salim Uslu, "Türkiye, 10 yılda bir affı
tartışmaktansa, bir kez suçun kaynaklarını tartışmaya
başlasa, İkibinli yıllara çok daha dinamik, çok daha güçlü,
çok daha coşkulu ve huzurlu girmeyi başaracaktır" dedi.
Kamuoyunda tartışılmaya başlanan Cumhuryet'in
75'inci Yılı nedeniyle kısmi af konusunda bir açıklama
yapan Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, kamu vicdanını
rahatlatacak şekilde ve düşünce suçları başta olmak üzere
çıkarılacak kapsamlı bir affın, Cumhuriyet'in 75'inci yılına
verilecek en büyük armağan olduğunu söyledi. Uslu,
Anayas'nın 14uncü Maddesi'nin gerekçe gösterilerek,
düşünce suçunu af kapsamının dışında tutma girişimlerinin
Türkiye'nin ayıbını büyüteceğini söyleyerek. "Bugün
Türkiye hapishanelerinde, Anayasanın ve ilgili ceza
kanunlarının keyfi kurumları nedeniyle düşündüğünü sözle
ve yazıyla ifade ettiği için mahkum eden yüzlerce
insanımız vardır." şeklinde konuştu.
Af konusunun siyasi bir rant aracına dönüştürülmemesi
üzerinde hassasiyetle durulmasını isteyen Salim Uslu,
hapishanelerde kulağını devlete dayayıp affın çıkmasını
bekleyen binlerce kader kurbanının bulunduğunu
söyleyerek, "O insanların ümitlerini pazarlamak onları
hayal kırıklığına uğratmak, yarın için daha fazla suç
bahanesi ve psikolojisi oluşturacakır." dedi.
Türkiye'de afla birlikte esa tartışılması gerekenin adalet
sistemi olduğunu vurgulayan Uslu, Türkiye'de insanları,
sorunlarının mahkemeler aracılığıyla değil, mafya ve kendi
adalet sistemleriyle çözme eğilimlerinin arttığını
belirterek, "Adalet sistemimizdeki hantallık, yetersizlik,
imkansızlık gibi birçok faktör, mağduriyetleri artırmakta,
vatandaşın mahkemelere karşı güvenini sarsmaktadır"
dedi. Uslu, aynca büyük şehirlerde bir mahkemenin yılda
Bin 500 den fazla davaya bakmak zorunda olduğunu
söyleyerek, "Böyle bir sistemde, adalet dağıtımında
eşitlikten bahsetmek ve vatandaşın yargıya güvenmesini
beklemek mümkün değildir" diye konuştu.
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USLU:

"Vergi Reformu, Siyasi ve Adli
Reformlarla Desteklenmelidir"
Vergi Reformunun Meclis Genel Kurulunda görüşüle
rek kanunlaşması üzerine bir açıklama yapan Hak-İş Ge
nel Başkanı Salim Uslu, Vergi Yasasını büyük ölçüde des
teklediklerini belirtti ve eksikliklerine rağmen önemli bir
gelişme olarak değerlendirdi. Yeni Vergi Yasası'ndan son
ra Türkiye'nin siyasi ve adli reformu da gündemine alma
sı gerektiğini ifade eden Uslu "Kanunun çıkması kadar
önemli olan bir husus da uygulanmasıdır. Kanunları uygu
layacak idari yapının, yeterli donanım, personel, etkinlik
ve niteliğe sahip olmaması, hedeflenen sonuca ulaşmayı
engelleyecektir" dedi.
Uslu açıklamasında ayrıca: "Hükümet, yapılan vergi
düzenlemelerini reform olarak lanse etmektedir. Eğer bu
düzenlemeler iddia edildiği gibi bir reform ise, sonuca
ulaştıracak yeterli kadro ve motivasyon ihtiyacı da unutul
mamalıdır ve Hükümetin bu konuda kararlılığını ortaya
koymasının önemlidir." dedi.
Uslu, TBMM Genel Kurulunun son görüşmesinde ya
saya eklenen geçici maddeyle kayıtdışı işçilerin kayıt altı
na alınması için teşvik getirildiğini, buna göre:
Yasanın yürürlük tarihini takib eden beş ayın sonuna
kadar işverenin kaçak çalıştırdığı işçileri kayıt altına aldır
ması ve işçilerin sendika üyesi olmaları halinde, bu işçile
rin ücretleri üzerinden 36 aylık süre içinde ödenecek ver
giler iki yıl süre ile erteleneceği ve bu işçilerin işveren si
gorta primlerinin yarısı 12 ay süreyle Hazine tarafından
ödeneceğini" belirtti ve "bu işçilerden 3 yıl boyunca zo
runlu tasaruf kesintisi yapılmayacaktır." dedi.
Bu düzenlemenin genel olarak olumlu olduğunu ifade
eden Uslu, şunları söyledi: "Bir takım işverenlerin Yasa
maddesini amacı dışında kullanmaları ihtimali vardır. Bu
konuda getirilmek istenen düzenlemelere ilişkin takip ve
denetlemeyi hangi mekanizmaların yapacağı açık değil
dir." dediği açıklamasında ayrıca : "Konfederasyonumuza
göre kayıtdışı çalışmanın kayda alınması için sendikalara
denetleyici rol biçilmesi yasanın işlerliği ve takibi açısın
dan faydalı" olacağını da belirtti.

FP Genel Bakanı Recai Kutan ve çok sayıda parti yö
neticisi Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Ku
rulu üyelerini ziyaret ederek, ülkedeki son siyasi, sosyal ve
ekonomik konularda görüş alışverişinde bulundular.
FP Genel Başkanı Recai Kutan ziyaretinde Hak-İş'in
hak ve hukuku aradığını belirterek Türk İşçi Hareketine
yepyeni bir anlayış getirdiğini söyledi. Kutan, Türkiye'de
çarpık ekonomi politikalarının uygulandığını ifade ederek
bu politikaların ilk planda emeğiyle geçinen yani parada
para kazanmayan kesimlerin tamamını ezdiğini ve ezmeye
devam ettiğini vurguladı.
En büyük geçim sıkıntısına girenlerin memur, emekli,
esnaf, işçi ve çiftçilerimizin olduğunu buna karşın Türki
ye'de emeksiz, zahmetsiz korkunç kazanç elde edenlerin
olduğunu belirten Kutan ziyaretinde Mutfak masrafının
55-60 milyon olduğu Türkiye'de asgari ücretin net 35 mil
yon olarak belirlenmesinin ekonomideki çarpıklığın gös
tergesidir" dedi.

3 Ağustos 1998;

ENGİN:

1

"Yeni vergi yasasıyla kayıtdışı
istihdamı önleyici düzenlemeler;

belirsizliği ve istismarı da teşvik
edici niteliktedir!"
ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı ve HAK-İŞ Kon
federasyonu Genel Eğitim Sekreteri Yusuf ENGİN; Çalışma
hayatının sorunları ve Yeni Vergi Yasası'nın kayıtdışı istihda
mı düzenleyen maddelerine ilişkin yaptığı açıklamalarda: "Ça
lışma hayatı ve kayıtdışı istihdamı düzenleyen hükümler mev
cut haliyle belirsizlikleri ve istisman da teşvik edici unsurlar
taşımaktadır !" dedi.
Yusuf engin, daha sonra açıklamasında şunlan söyledi;
"Ülkemizin kangren haline gelen ana sorunlarından biri
olan Kayıtdışı İstihdamı kayıt altına almak için Yeni Vergi Ya
sası'nın geçici 5. Maddesiyle getirilen düzenlemeler; çalışma
hayatı ve kayıtdışı istihdamda daha büyük sorunlan, belirsiz
likleri ve istismarı teşvik edici unsurlar taşımaktadır !
Eğer gerçekten Çalışma hayatının canlanması, Sosyal gü
venlik açıklarının kapatılması, çalışanlar aleyhine bozulmuş
olan dengelerin yeniden kurulması, Kayıt Dışı istihdamın önü
ne geçilmesi ve anayasadan kaynaklanan temel insan hakların
dan olan 'Örgütlenme Hakkı' çalışanlara kullandırılmak isteni
yorsa (Ki; 1980'den önce %50'lerin üzerinde olan sendika-
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Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ise yaptığı konuşma
sında ülkenin siyasi istikrarsızlık içinde bulunduğuna dik
kat çekerek, bu istikrarsızlığın içinden yeni bir parlementoyla çıkabileceğini kaydetti. Uslu, erken genel seçimin
acilen yapılmasını istedi ve hükümet ortaklarının değişik
kaygılarından dolayı seçimi belirsizliğe ittiklerini açıkla
yarak "Seçimleri belirsizliğe itmek Türkiye'nin içinde bu
lunduğu ekonomik istikrarsızlığa ve siyasi istikrarsızlığa
çanak tutmaktır" dedi.
Yapılacak olan Seçimin 1999 yılında yapılması duru
munda ülkedeki siyasi ve ekonomik durgunluğu arttıraca
ğını dile getiren Uslu, "Seçimin 9 ay gibi uzun bir süreye
yayılmasının ülkeye vereceği zarar büyük olacaktır" diye

konuştu. Uslu ayrıca "5'li insiyatifin son çıkışına tepki gös
terdi. Milletin parlamentonun seçim istemesine rağmen 5'li

inisiyatifin seçimlere karşı çıktığını belirten Uslu "Ağız

birliği etmişçesine aynı görüşleri dile getirmelerini ve se
çimlere karşı çıkmalarını anlamıyorum. Bu kuruluşlar bazı

çevrelerin sözcüsü haline gelmiştir" dedi. Uslu bazı çevre

lerin Türkiye'de "sandıksız demokrasi" istediğini belirterek
"Ancak sandık olmadan demokrasi olmaz" dedi.
Basına açık olarak gerçekleştirilen ziyarette, Kutan bir

soru üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş

Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinde grev aşaması
na gelindiğini anımsatarak, "umut ediyorum ki, sorun her
iki tarafın müşterek anlayışlarıyla çözüme ulaşır" dedi. FP

Genel Başkanı Kutan, bir gazetecinin "Başbakan Yılmaz'ın, CHP'yle vardığı mutabakat çerçevesinde Ocak

1999'da istifa edeceğine inanıyor musunuz?" sorusunu
yanıtlarken de "Sayın Başbakan'ın CHP'ye verdiği sözden

geri dönmeyeceğini ümit ediyoruz. Başbakan'ın Ocakta is
tifa etmesini temenni ediyoruz" dedi.
FP Genel Başkanı Recai Kutan'ın Genel Başkanımız

Salim Usluyu makamında ziyaretinde, FP Genel Başkan
Yardımcısı Abdülkadir Aksu, FP Kocaeli Milletvekili
Necati Çelik ve FB GİK üyesi Zeki Çelik de bulundu.

laşma dranlan bugün ise %18'lere düşmüştür.) aşağıda sırala
mış olduğumuz temel ve köklü önerilerimizin yasalaştırılması
gerekmektedir.
Bu önerilerimiz şunlardır:
1. Yeni vergi yasasının geçici (5). maddesinin (a) fıkrasın
da yer alan hükümler belirsizliklere kapı aralayan ve istismara
son derece açık muhteva taşımaktadır.
Bu düzenlemeyle birlikte Çalışma hayatı Sendikal enflas
yona sebep olacak ve bugün Toplam sayısı 97 olan Sendika
lardan Toplu İş Sözleşmesi hakkını kazanan 54 sendika sayısı
büyük olasılıkla 8'e 10'a katlanacaktır. Yani yasadaki 'sendi
ka üyesi olanlar' hükmünü uygulamış görünerek birtakım mu
afiyet ve indirimlerden yararlanmak isteyen istismarcılar (Ya
saların boşluklarından girerek) 'İşyeri Sendikacılığı-San Sendikacılık'a başvuracaklardır.
Halbuki eğer sendikasız işçi çalıştıranlar dürüst olmuş ol
salardı zaten 'kayıtlı' çalıştırmaları gerekirdi. Yasanın 'sendika
üyesi olanlar' ibaresi ve muhtevası; "Toplu İş Sözleşmesi yap
ma ehliyetine haiz olan sendikalara üye olmaları halinde" ola
rak değiştirilmelidir. Ayrıca, bugüne kadar kayıtlı çalışan işve
renler bu düzenlemeyle cezalandırılmış, kayıtsız çalıştıranlar
ödüllendirilmiş olmaktadır. Yasada her ne kadar örgütlülük
teşvik ediliyorsa da, muhtemel istismarlar dikkate alındığında
çalışanlara örgütlülük hakkı gene kısıtlanmış olacaktır. Bu adil
olmayan durumu düzeltmek için yasanın ilgili maddesi tüm iş
yerlerini kapsamalıdar.
2. Eğer gerçekten SSK açıkları kapatılmak, Vergi gelirle
ri artırılmak isteniyor ve bu girişim samimi ise; bunun yolu en
kısa zamanda İş Güvencesi yasası mutlaka çıkarılarak çalı
şanlara 'gerçek örgütlenme hakkı'nın verilmesidir
EKİM'98

3. Sendikaların Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisi alabil
me süresi aylarca hatta yıllarca devam edebilmektedir.Bu sü
reçte yasalarda konan tahditler hiçbir zaman uygulanmamak
tadır. 1980'den bu yana prosedürün antidemokratik olarak ça
lışanlar ve emek aleyhine gelişmesinin önü alınmak ve bu ko
nuda zaman kaybedilmek istenmiyorsa; yasanın temel esprisi
ne aykırı olan bu uygulamaların kaldırılması ve referandum
müessesesinin yasalaştırılması gerekmektedir.
4. Sendikal rekabeti geliştirmek , sendikalaşmada kartel
leşmeye, sendikal enflasyonu ve san sendikacılığı önlemek
için İşletme barajı kaldırılmalı ve %10 barajı da mutlaka 'sen
dikalı oranın %3'e' çekilmelidir.
5. Gerçek amacı doğrultusunda uygulanamayan ve yoğun
zaman kaybına neden olan Arabulucuk müessesi uygulaması
na son verilmelidir.
6. Sendikalara üyelikte ve istifada (oldukça sıkıntılar geti
ren) Noter Şartı kaldırılmalıdır.
7. Toplu İş Sözleşmesi ile alınan hakların, sözleşmede be
lirtilen sürelerde işverenler tarafından yerine getirilmemesi ha
linde Hak Grevi'nin mutlaka getirilmesi lazımdır.
Getirilen yasanın geçici 5. Maddesinin sonuçlan derinliği
ne tahlil edilmeden bazı kesimlerce 'Türk çalışma yaşamı açı
sından devrim' olarak nitelendirilmesini de doğru bul
muyoruz. Yasaların sonuçlan; ancak gerçeklere ve koşullara
uyumluluk ve uygulama ile doğrulanabilir.
Çalışanların 'gerçek örgütlülüğü' isteniyorsa; yukanda
sıraladığımız sorunlar ve çözüm önerimiz mutlaka sosyal
taraftarın ve özellikle sendikaların katılımıyla ele alınmalı ve
sonuçlandınlmalıdır. Bunun dışındaki her şey çözüm değil
sorun olacaktır.
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ÖZ İPLİK-İS SENDİKASI
BAŞKANLAR KURULU
ANKARA VE ADÂNA'DA TOPLANDI

İPLİK-İŞ SENDİKASI Başkanlar Kurulu 4 Temmuz 1998 tarihinde
Ankara'da, 4 Eylül 1998 günü da Adana'da gündemindeki konuları görüşmek
üzere toplandı. Başkanlar Kurulu toplantılarından sonra Başkanlar Kurulu
Sonuç Bildirgeleri'nde özetle şu hususlara yer verildi:
ÖZ

ANKARA BAŞKANLAR
KURULU TOPLANTISI:
* Türkiye'nin bugün içerisinde bu

lunduğu durum, her ne kadar merkezi
iktidar tarafından sürekli 'iyimser ve
pembe tablolar'la ifade edilmeye çalı
şılsa da özellikle geniş halk kesimini

bir şey kazandırmadığını görmekte fa

mektedir. Ekonomimiz adeta IMF'nin

kat bu sürece müdahil olamamaktadır.

denetim ve yönlendirmesine terkedil

Bu süreçte özellikle Siyasi Partileri

miştir. Kayıtdışı ekonomi ve Kayıtdışı

mize düşen 'tarihi sorumluluklar' var

istihdamı kayıt altına alıcı bir uygula

dır. Bu sorumluluklar geniş halk ke
simlerinin talep ve beklentilerini, doğ

maya gidilmemektedir. Demokratik

leşme, insan hakları, özgürlüklerin ge

ru bir şekilde karşılayacak duyarlılık

nişletilmesi gibi temel hak ve hürri

lara sahip olmaktır.

yetler konusunda kalıcı ve geleceğe

* Enflasyon resmi rakamlarda %

yönelik yapısal düzenlemelere gidil

oluşturan çalışanların yaşama şartları
bir darboğaza sokulmuş, bu dar boğazgiderek de bir çıkmaz sokakta dü

93'leri göstermesine rağmen, gerçekte

memektedir. Tüm bu adı konulmuş
sorunlar ortada 'sahipsiz' durmakta

ğümlenmiştir.
* Türkiye'nin ekonomiden-siyase-

% 100'lerin üzerindedir. Bir yılda te
mel ihtiyaç maddelerine gelen zamlar
% 150'leri geçmiştir. İç ve Dış Borç

.
* ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Başkan

stokları giderek büyümekte, devlet ha

lar Kurulu olarak, 'Tekstil İşkolu'nda

zinesi her hafta borçlanmaktadır. Türk

lirasının döviz karşısındaki düşüşü

bu yıl başlayacak Grup Toplu İş Söz
leşmelerinde temsilcisi olduğumuz iş

sürmektedir. Dış ticaret açıkları büyü

çi kesiminin hayat şartları ve enflas

mektedir. Fert başına düşen milli gelir

yon altında ezilmeyecek bir hayat

azalmakta, fert başına düşen borç

standardına kavuşabilmeleri için ha

miktarı giderek yükselmektedir. Gelir

zırlıklarımızı üyelerimizin öneri ve ta

dağılımındaki adaletsizlik büyümek

lepleri doğrultusunda sürdürüyoruz.

te, çalışma hayatından-eğitime kadar
birikmiş sorunlarına cesaretle ve radi
kal operasyonlarla hiçbir iktidar el
atamamıştır. Yıllardır kronik bir siyasi

istikrarsızlık sürecini yaşayan Türki

ye'de 55. Hükümetle birlikte bu siya
si istikrarsızlık devam etmektedir.

Sosyo-ekonomik sorunları aşmanın

'olmazsa olmaz' şartı öncelikle 'Siya
si İstikrar'dır. Türkiyede tüm toplum

kesimleri siyasi çekişmelerin topluma

dır.

tedir. Sosyal Güvenlik Reformu adı

* Bu aşamada; işçi haklarının ge

altında bir yıldır sadece 'Çalışanları

rekli hayat standardını yakalayabilme

mezarda emekliliğe zorlayacak' prim

si için aynı iş kolunda faaliyet göste

gün sayısı ve yaş sı

SENDİKASI1
AŞKANLAR KURULU
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ren

TÜRK-İŞ/TEKSİF

ve

nırı tartışmalarının

DİSK/TEKSTİL Sendikalarına çağrı

dışında bir şey yapıl

mamaktadır. İş Gü

da bulunuyoruz: Farklılıklarımızı ko
ruyarak Grup Toplu İş Sözleşmesi

vencesi ve işsizlik

müzakerelerinde yapılması gerekenler

sigortası konusunda

konusunda 'birliktelik' oluşturmaya

bir girişim yoktur.

davet ediyoruz. Amacımız bu kon

Tasarrufu Teşvik Fo

jonktürde en iyi toplu sözleşme hede

nu ve Konut edindir

fini gerçekleştirmektir. Bu hedef;

me Fonunda biriken

TEKSİF ve TEKSTİL Sendikalarının

çalışanların paraları

üyelerinin menfaatlerinin de doğal bir

nın akibeti bilinme

gereğidir.
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* Tekstil iş kolunda 2 milyon işçi
çalışmakta fakat bunun sadece 100 bi

ADANA BAŞKANLAR

sidir. Bu Yasa Tasarısı'nın yaşanan

KURULU TOPLANTISI

gerçeklerle örtüşmeyeceği daha şim

ni Toplu İş Sözleşmesi haklarından

diden eleştirmekle ve yasanın bazı

yararlanmaktadır. Böyle bir vahim du

• Ülkemizin sosyo-ekonomik ya

rum karşısında 'amaca yönelik birlik

pısı hızla bozulmakta 'üretim ekono

telikler'in gerekli olduğunu düşünü

misi' yerine 'rant ekonomisi' ve 'ka-

• 2-4 Temmuz 1998 tarihlerinde

yoruz.

yıtdışı ekonomi' özendirilir hale gel

Ankara'da yapmış olduğumuz Baş

* Biz ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI

mekte , enflasyon, gelir dağılımındaki

kanlar Kurulu Toplantımızdan sonra

olarak; Önceki dönemlerde olduğu gi

adaletsizlikler, çalışan dar gelirli geniş

yayınladığımız 'Sonuç Bildirgesi'yle

bi olmamak kaydıyla yani yanda bı

halk kesimlerinin yaşam koşulları ta

Grup Toplu İş Sözleşmeleri'nde "işçi

rakmamak ve sonuna kadar hak arama

hammül sınırı aşmış 'yokoluş' sinyal

haklarının gerekli hayat standardını

birlikteliklerini sürdürmek kaydıyla

leri vermektedir. Merkezi yönetim bu

birlikteliğe hazırız. Bunun gerekliliği

yakalayabilmesi" için çağrıda bulun

geniş halk kesimlerinin taleplerine ka

ne inanıyoruz ve TEKSİF ile TEKS

duğumuz aynı iş kolunda faaliyet gös

yıtsızlığını sürdürmektedir. Teşvikler

TİL Sendikalan'nı Grup Toplu İş Söz-

teren

den fonlara kadar tüm ülke kaynaklar

DİSK/TEKSTİL Sendikaları bu çağrı-

maddelerinde değişikliğe gidilmesiyle
ortaya çıkmıştır.

TÜRK-İŞ/TEKSİF

ve

0ZSENDİKASI
İPLİK-15

BAŞKANLAR KURULU

leşmeleri müzakerelerinde birlikte

mücadele etmeye çağırıyoruz.

* Bu çağrımız; İşçi hakları için ya
pay beraberlikleri değil, reel beraber

likleri içermektedir.

* Bu süreçte; grevin de bir ha.v
arama ve hak almada en etkili ve en

geniş halk kesimlerinin değil sadece

mıza dorudan değil, kısmi ve yapay

bir avuç 'mutlu azınlığın' taleplerini

bir ilgi göstermiştir. Bu kez de çağrı

için seferber edil

mızı tekrarlıyoruz: Farklılıklarımızı

karşılıyabilmek

mektedir.

koruyarak Grup Toplu İş Sözleşmesi

• 55. Hükümetin 'büyük reform'
iddialarıyla işbaşına geldiğinden bu

müzakerelerinde yapılması gerekenler
konusunda

TEKSİF ve TEKSTİL'i

son araç olduğunun bilincindeyiz.

tarafa bir yıldan fazla bir zaman geç

'gerçek birliktelik' oluşturmaya davet

Hiçbir zaman grev bir amaç değildir.

miştir. Reformlar adına yapılanlara

ediyoruz. Amacımız: Tekstil Sektörü

Gerektiğinde başvurulması gereken

baktığımızda 'Vergide mali milad'

nün konjonktürel iniş-çıkışlarını da

bir araçtır. Bu noktaya gelinmeden

olarak sunulan Yeni Vergi Yasasıyla

dikkate alarak; bu konjonktürde en iyi

grevden bahsetmenin amaç saptırması

getirilen tek birşey vardır. O da; Mer

toplu sözleşme hedefini gerçekleştir

olacağının da bilincindeyiz.. Bu du

keziyetçi yönlendirmelerin yani dev

mektir. Unutulmamalıdır ki hepimiz

yarlılık içerisinde TEKSİF ve TEKS

letin halk üzerindeki gücünün daha da

Türkiye coğrafyasında yaşıyoruz ve

TİL'i birlikteliğe çağırıyoruz.

yaygınlaştırılması ve etkinleştirilme-

yaşayacağımız başka Türkiye yok!
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Ankara Halk Ekmek'te
Sözleşme

Öz Gıda-İş Sendikası ile Ankara
Halk Ekmek Fabrikası arasında bir sü
redir görüşülmekte olan 250 işçiyi
kapsayan Toplu İş Sözleşmesi anlaş
mayla sonuçlandı.
Halk Ekmek Fabrikası önünde işçi
lerin halay çektiği törede, toplu iş söz
leşmesi ÖzGıda-İş Sendikası Genel
Mali Sekreteri Settar Aslan ve Halk
Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali
İlkbahar arasında imzalandı.
Öz Gıda-İş Sendikası Genel Mali
Sekreteri Setar Aslan da sözleşme ön
cesinde yaptığı konuşmada, yapılan
sözleşmenin iki noktada önem arz etti
ğini söyledi. Türkiye'nin ekonomik
şartlan enflasyon ve işçi ücretleri refe
rans alındığında işçileri, sözleşmeyle
oldukça önemli kazanımlar elde ettiği
ni vurgulayan Settar Aslan, aynı za
manda sözleşmenin işveren, işçi ve
sendika arasındaki müzakere tarzı gözönünde bulundurulduğunda da Türk
endüstriyel ilişkileri açısından bir dö
nüm noktası özelliğini taşıdığını kay
detti. Yapılan toplu iş sözlemesinde iş
çiler, büyük kazanımlar elde ettiler.
Bundan önce en düşük çıplak maaş 24
milyon 236 bin 984 lira iken sözleş
meyle 124 milyon 574 bin 189 liraya
çıkarıldı. Maaş orarındaki yüksek ar
tışların yanında işçilerin sosyal hakları
da genişletildi. İşçilere yıllık 160 mil
yon ekmekte bir, 210 milyon ekmekte
de ikinci "bir maaş' tutarında prim
ödeneceği sözleşmeye.

ÖDP HAK-IŞ'Î
ZİYARET ETTİ

dan

Özgürlük ve Dayanışma Partisi
(ÖDP) Genel Başkanı Ufuk Uras ve
beraberindeki Parti Yönetimi Kurulu
Üyeleri, Hak-İş Genel Merkezini ziyaret
ederek Genel Başkanımız Salim Uslu ve
Kurulu
üyelerimiz
ile
Yönetim
görüştüler. Ziyarette çalışma hayatı ile
ilgili son siyasi gelişmeler ve sorunlar
ele alındı.
ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras
Konfederasyonumuzu
ziyaretinde
yaptığı konuşmada CHP destekli Anasol
Hükümetinin aldığı erken seçim
kararının siyasetin önündeki dönemde
çok kritik bir aşamaya geldiğini, 55.
Hükümetin programında bir dizi
taahhütte bulunduğunu fakat bunların
hiçbirini
gerçekleştiremediklerini
belirtti. Uras, CHP Genel Başkanı Deniz
Baykal'ı kastederek, "Türkiye'de sol
dalga amaçlıyoruz, Ricky Martin
çalkalaması değil" dedi. Ocak ayına
kadar Meclis'e girebilmek için barajların
kaldırılacağına dair söz aldıklarını
belirten Uras, Meclis'te toplumun her
kesiminin temsil edilmesi gerektiğini
savundu. Uras, ittifaklar konusunda ise,
ÖDP'nin ittifaklara açık olduğunu ifade
ederek, bu konuda fikir birliğine
varabileceklerini söyledi.
Türkiye'de adil bir demokratik seçim
sisteminin olmadığını ifade eden Uras,
demokratikleşmenin
sağlanabilmesi
için, toplumsal muhalefetin bütün
seslerinin ve renklerinin meclise
yansıması gerektiğini kaydetti. Uras,
siyasilerin, adil olmayan seçim
sisteminde siyaset yapmak istediklerini,
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meclisteki partilerin arkasında seçim
barajları olduğunu vurgulayarak, adil
olmayan
bir
seçimin
krizi
derinleştireceğine inandıklarını belirtti.
Genel Başkanımız Salim Uslu'yu
ziyaretinde seçim barajlarının ortadan
kaldırılması için destek isteyen ÖDP
Genel
Başkanı
Uras
toplumsal
muhalefetin sesleri olan sendikalar,
demekler, meslek örgütlerimiz kamuoyu
vicdanını yansıtarak Türkiye'nin 21
yy'da düzlüğe çıkması konusunda bir
irade gösterebileceğini ve barajlara evet
diyen partilere karşı böyle bir tutumun
önemli olduğunu söyledi.
Genel Başkanımız Salim Uslu da
Türkiye'deki mevcut potansiyeli ülkenin
karar sürecine katmaktan yana olduğunu
dile getirerek, ÖDP'nnin de Meclis'te
bulunması gerektiğini söyledi. Uslu,
"Çoğunlukçu bir Meclis yerine çoğulcu
biri parlemento daha etkilidir" dedi.
Türkiye'de uzun bir süredir siyasi bir
kriz yaşandığını ifade eden Uslu,
"parlamento bypass edilerek, sandıksız
demokrasi
projesi
uygulanmak
isteniyor" dedi ve Uslu, Türkiye'de bu
krizi ancak halkın aşabileceğini söyledi.
Uslu, "28 Şubat sürecinin hemen
arkasından seçime gidilmemesinden
dolayı iki yıllık bir kayıp olduğunu dile
getirdi." Geçmiş seçim sonuçlarından
kalkarak ön kabul ya da ön ret
niteliğindeki tahminlerde bulunmanın
demokrasi dışı projelere destek vermek
olacağını" vurgulayan Uslu, "her
seçimde parlamentonun aritmetiği ve
kompozisyonunun değiştiğini" belirtti.

6-7-8 Ağustos 1998;

Öz Çelik-İş Başkanlar Kurulu Toplandı
zçelik İş Sendikası Genişletil
miş Bakanlar Kurulu 6-7-8
Ağustos 1998 tarihlerinde
gündemindeki konuları görüşmek
üzere İzmir-Dikili'de toplandı. Top
lantıya Özçelik İş Sendikası Genel
Başkanı Recai BAŞKAN, Genel Sek
reteri Mustafa ATLI, Genel Mali Sek
reteri H. Feridun TANKUT, Genel
Teşkilatlanma Sekreteri M. Kemal
CAN, Genel Eğitim Sekreteri Kera
mettin ARSLAN, Şube Başkanları ve
Profesyonel Şube Yöneticileri katıldı
lar.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu,
toplantının gündeminde yer alan

O

ğin temsilcileridir. Görevleri emeğin
çıkarlarını her yerde herkese, kurum
ve kuruluşa karşı en iyi şekilde temsil
etmektir. Bu nedenle sendikalar ve
konfederasyonlar bir siyasi partinin
yan kuruluşu, bir kolu gibi çalışamaz
lar. Onların varlık amaçları bu değil
dir ve de bu olmamalıdır. Biz HAK-İŞ
olarak her zaman buna karşı olmuşuz
dur".
Başkanlar Kurulunun gündem
maddelerine geçmeden bir açılış ko
nuşması yapan Özçelik İş Sendikası
Genel Başkanı Recai BAŞKAN, bu
dönnem itibariyle sendikamız yoğun
bir çalışma temposu içine girmiştir.
Bir yandan Makine Kimya Endüstri -

bunu sağlayacak güce erişmek olmalı
dır.
Daha sonra Recai BAŞKAN bura
da önemli olduğunu düşündüğüm bir
değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak
istiyorum diyerek şöyle devam etti.
"Bu da Özçelik İş Sendikasının siya
sete ve siyasi partilere karşı yaklaşı
mıdır. Özçelik İş Sendikası'nın siyase
ti, işçilerin çıkarlarını savunacak poli
tikaların üretilip, bunun uygulanması
nı sağlamaktır. Bunu yaparken de si
yasi partilerden herhangi birine diğe
rinden daha yakın veya daha uzak de
ğildir. Yani bütün siyasi partilere aynı
derecede yakın aynı derecede uzak
tır... Amacımız sendikamızın yarar-

MESS Grup ve Kamu TİS'leri, Mali
Konular, Eğitim Çalışmaları, Teşkilat
lanma Çalışmaları, Şube Kongreleri
ve Diğer Konuları değerlendirdi.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
nun açılışına katılan HAK-İŞ Başkanı
Salim USLU, dünyada ve Türkiye'de
ki gelişmelerle HAK-İŞ Konfederasyonu'nun siyasete yaklaşımına ilişkin
bir konuşma yapmış olduğu bu konuş
mada USLU "Çağımız bilgi ve marka
çağıdır, bilgiyi üretip ve kullanan ül
keler, toplumlar dünyanın değişimini
belirlemektedir. Bu nedenle Türkiye
bilgi ve teknolojiyi üretmek zorunda
dır. Daha sonra Salim USLU Konuş
masına şöyle devam etti? "Türkiye si
yasi ayrımlardan uzaklaşarak akılcı
yöntemlerle hareket etmek zorunda
dır. Biz Türkiye sevgisiyle klasik sen
dikacılığı aşarak yeni bir sendikacılık
anlayışı yaratmaya çalışıyoruz. Ufuk
suz ve heyecansız sendikal anlayış bi
zi bir yere götürmez. Sendikalar eme-

sindeki
örgütlenme
faaliyetleri,
MESS ve Kamu Toplu İş Sözleşmesi,
İskenderun Demir Çelik İşletmesinin
Özelleştirilmesi ve diğer yandan Şube
Genel Kurulları ve akabinde 'Trenel
Merkez Genel Kurulu çalışmaları bizi
beklemektedir diyerek konuşmasına
şöyle devam etti: "Bizi bekleyen bu
yoğun tempodan başarılı bir şekilde
çıkabilmemiz için öncelikle iyi bir ta
kım olmalıyız ve takım oyunu oyna
malıyız. Hedefimiz metal sektöründe
bir numara olmaktır. Bu da bizim ne
yaptığını bilen, vizyonu olan, gelece
ğe yönelik hedefleri olan kurumsal
laşmış, inandırıcı ve güvenilir bir ya
pıyı sağlayabilmemizi gerekli kılmak
tadır. Ancak böyle bir yapıyla hem
içinde bulunduğumuz sektörde hem
de ülke düzeyinde çalışanların hakla
rını savunup, geliştirirken sosyal barı
şın kalıcı hale gelmesine katkıda bu
lunabiliriz. Politikalar üreterek değişi
min merkezinde olmayı başarmak ve

lanmasını sağlamak temel hedefimiz
dir".
Çok doğal olarak değişik dünya
görüşüne sahip ve değişik siyasi par
tilere oy veren üyelerimiz var. Özçelik
İş Sendikası olarak politik tercihleri
genel işçi çıkarlarının önüne çıkar
mamayı öğrenerek, bütün politik ter
cihleri olumlu yönde üyelerimiz ve iş
çilerin ortak hedefleri yönünde kul
lanmaya çalışmalıyız.
İşte bu noktada HAK-İŞ Başkanı
Salim USLU'nun Siyasete ve Siyasi
Partilere karşı yaklaşımını açıklayan
sözlerine gönülden katıldığımı belir
tirken, Özçelik İş Sendikası Genel
Başkanı olarak sendikam içinde,
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sek
reteri olarak da Konfederasyon içinde
bu ilkeli politikanın hem savunucusu
hem de takipçisi olacağımı burada
belirtmek istiyorum."
Başkanlar Kurulu daha sonra gün
dem maddeleri görüşerek son buldu.

ı
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Konfederasyonumuza bağlı Hizmetİş Sendikası ve Öz Gıda-İş Sendikası ile
İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında
bir süredir yürütülen Toplu İş Sözleşme
leri anlaşmayla sonuçlandı ve her iki
sendika için ortak TİS töreni düzenlen
di.
Sarıyer, Eyüp ve Esenler İlçe Bele
diyeleri ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş
Sendikası Büyükşehir Belediyesi şirket
lerinden Hamidiye A.$. ile de Öz Gıdaİş Sendikası arasında toplam 1500 işçiyi
kapsayan toplu sözleşme için düzenle
nen törende davul zurna eşliğinde halay
lar çekildi. Toplu Sözleşmeye eski İstan
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası
Genel Başkanı Hüseyin Tannverdi ve
Öz Gıda-İş Sendikasa Genel Sekreteri

U ,lu

BELEDIYE'DE
SÖZLEŞME SEV İNC İ

Agah Kafkas imza attı.
İşçi ücretlerine yüzde 250 zam yapı
larak 35 milyon liradan 125 milyon lira
ya çıkarıldığı TİS imza töreninde bir ko
nuşma yapan eski İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdo
ğan, sözleşmede aklı ve bilimi hakim
kıldıklarını söyledi. Başkan Erdoğan,
İETT hariç, İstanbul'da toplu sözleşme
lerin
tamamlandığını
hatırlatarak
"İETT'de iki sendika arasındaki yetki
meselesi henüz çözüme kavuşmadı. Biz
de arkadaşlarımızın daha fazla mağdur
olmaması için sözleşmeye kadar yüzde
175 oranında avans vermek için Encü
men karan aldık" dedi.
Erdoğan'dan sonra söz alan Öz Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Agah
Kafkas, varılan anlaşma için işçisine

yüzde 250 zam veren İstanbul Büyükşe
hir Belediyesi Eski Başkanı Tayyip Er
doğan'ı tebrik ederken, Hizmet-İş Genel
Başkanı Hüseyin Tannverdi ise konuş
masında isim vermeden Ankara Büyük
şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i
eleştirdi ve İstanbul Büyükşehir Beledi
ye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a öv
güler dizip teşekkür etti. Tannverdi
konuşmasında, "Bu toplu sözleşmede
his ve heyecan değil, akıl, emek, alınteri
ve insan ön plana akmıştır. Bazı
belediye başkanları gibi burada da hisler
ön plana çıksaydı bu tablo olmazdı"
diye konuştu.
Tannverdi sözleşmeyle birlikte iş
çileri çoluk çocuk ailece bayram ettik
lerini de sözlerine ekledi.

Vaatler Unutuluyor

Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU,
Temmuz 1998 sonu itibariyle 1 katril
yon 556 trilyon TL'ye ulaşan Zorunlu
Tasarruf Kesintileriyle ilgili bir açıkla
ma yaparak, meselenin yılan hikayesine
dönüştüğünü ve bir girdaba girdiğini
söyledi. Genel Başkanımız Salim Uslu
yaptığı açıklamada,
" Milyonlarca çalışanın ücretlerin
den, iradeleri dışında alınan zorunlu ta
sarruf kesintileri, Temmuz 1998 sonu
itibariyle 1 katrilyon 556 trilyon TL'ye
ulaşmıştır.
1988 tarihinden itibaren yapılan ke
sintilerin, enflasyonun çok altında nemalandırıldığını, aradan 10 hükümet

geçmesine karşın bu kesintilere karşı
duyarsız kalındığını bildirdi. 55. Hükü
metin de iktidara gelirken zorunlu tasar
ruf kesintileriyle ilgili vaadlerini unuttu
ğunu belirtti.
Uslu ayrıca şunları ifade etti:
Zorunlu tasarruf uygulaması biran
önce durdurulmalıdır ve fonun yöneti
mi, irade ve istekleri dışında parayı öde
yen kesimlere devredilmelidir. Aynca
bu konu acilen Ekonomik ve Sosyal
Konsey'de ele alınmalı, Konsey'in önce
likli gündemi haline getirilmelidir.
Zorunlu Tasarruf Kesintileri mesele
sinin yılan hikayesine dönmüş olması;
Hükümetlerin, çalışanlara karşı en bü
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yük ayıbıdır. Bu soruna çözüm bulun
malı ancak, havanda su dövmek yerine,
hak sahiplerini mağdur etmeyecek, ya
pılan kesintilerini gaspetmeyecek öneri
ler getirilmelidir.
Bir kesimin yatarken devlete çok
yüksek faiz oranlarıyla borç vererek

para kazandığı Türkiye'de, diğer bir
kesimin emeğinden zorla kesilen,
zorunlu tasarrufların enflasyonun çok
altında, gülünç oranlarla nemalandırılarak haklannı alamıyor olması tüm
hükümetlerin ayıbıdır ve bu ayıptan
biran önce kurtulunmalıdır."

17 Ağustos 1998 i
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Uslu:

Adı konmayan "seçim ekonomisi" uygulanmaya başlandı
Önceki

siyasi

yoluyla yeni bir cezalandırma yoluna

Sorunlar ülkemizde, siyasi partileri

tartışmaların aşırı ısınması yanında

gidilmektedir, dedi. Diğer taraftan

mağlup etmekedir. Bu durum siyasi

ekonomide ağırlaşan sorunlara dikkat

ekonomideki durumlar hep bildiğimiz

partilerin varlık nedenini ortadan

Konfederasyonu

ve alıştığımız üzere devam ettiğini

günlerde

çeken HAK-İŞ

Genel Başkanı Salim USLU söz

konusu

ilişkin

gelişmelere

belirten USLU şunları ilave etti:

bir

"Temmuz ayında % 70 faiz oranı

açıklama yaparak "55. Koalisyon

ile iç borçlanma yapabilen hükümet,

hükümeti tüm ekonomik hedeflerini

Meclisten seçim kararı çıktıkdan

bir yana koyarak seçim ekonomisi

sonra Ağustos ayında % 96 faizle

uygulamaya başladığını, Hükümetin

borçlanmaya başladı.

icraat peşinde koşmak ve sorunları

kaldırır. Halbuki siyasi partileri aşan
hiç bir sorun olmamalıdır Tony Blair

başkanlığındaki İşçi Partisi bugün
bunu ispatlamıştır.

Dolayısıyle bugün siyasi partiler

için, ülkemizin sorunlar karşısında

Vergi usul ve yasasındaki yapılan

kendilerini ispat etme zamanıdır.

çözmek yönünde gayret sarfetmek

değişikliklerle rantiye kesimi

yerine

hükümeti

bozulan ilişkilerin geliştirilmesi için

yararlanarak

olduğunu ifade etti. Ülkemizin içinde

hükümet, iç borçlanma faizlerini

konusunda hamle yapılması ve yeni

lafla

arttırarak rantiyeye destek sağlama

çözülemeyecek kadar ağır olduğunun

amacındadır. Nitekim piyasada 28

öteden beri görüldüğünü, ilkeleri,

Temmuz 1999 vadeli bono faizleri

prensipleri, faydası ve uygulanma

bugün

biçibelirlenemeyen bir af istismarı

görmektedir.

LAF-AF-GAF

bulunduğu

sorunların

%

102

net

faizle

ile

işlem

Cumhuriyetin 75. yılı fırsatından
sorunların

çözümü

bir başlangıcın başlatılması için ısrarlı
takibimizi sürdüreceğiz. Ya sun'i

tartışmalar ya da doğal afetler ülke

gündemini

teslim

almaktadır.

Genel

Ülkemizin her alanda sorunları

Sorunların değil çözümlerin gündemi

Başkanımız Uslu, aftan yararlanacak

vardır. Ama çözümleri de vardır.

belirlemesi için ısrarlı ve kararlı

suçluların kapsamı daraltılarak af

Siyasi partiler de bunun için vardır.

mücadelemizi sürdüreceğiz.

olduğunu

işaret

eden
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KAFKAS:

Önce fırıncılar poşetlenmeli
Poşette ekmek uygulamasına geçilmesinden dolayı

lirttiği açıklamasında, "Ek

açıklamada bulunan Öz Gıda-İş Sendikası Genel Sekre

mek ve ekmek üretimi sıra

teri Agah Kafkas, kayıtdışı fırınların kayıt altına alın

dan ve eskimiş bir mevzuata

madan, fırınlarda hijyen kuralları denetlenmeden, ka
çak ve sigortasız çalışan işçi problemine çözüm bulun

madan, poşet uygulamasına geçmenin "birşeyler yapılı

yor" görüntüsü vermenin ötesine gidemeyeceğini söy

ledi.

göre yapılmaktadır. Önce bu

mevzuat düzenlenmeli, gıda

tüzüğündeki ilgili maddeler
yenilenerek hayata geçiril

melidir", diyerek esas olayın altını çizdi. Türkiye gene
linde yaklaşık 3 bin fırında 25 bin üyesi olan Öz Gıda-

"Ekmeğin poşete konulması, altyapıdan yoksun, bü

İş Sendikasının Genel Sekreteri Agah Kafkas yaptığı bu

tün boyutlarıyla düşünülmeden dayatılmış ve bu görün

açıklamada ayrıca, "çöplükten ekmek toplayan insan

tüsüyle de Türkiye'ye komik gelen bir uygulamadır."

ların

diyen Kafkas, fırınlarla ilgili sorunlar çözüldükten son

gulamasının lüks olmaktan öteye geçemeyecek" vur

ra ekmeğin poşete konulmasının tartışılabileceğini be

gulamasını yaptı.
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bulunduğu

bir

ülkede

poşette ekmek

uy

Hizmet-İş Sendikası ile Ankara
Büyükşehir Belediyesi arasında 13
Mart 1998 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmaz
lıkla sonuçlanmış ve 4 Ağustos 1998
tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı işyerlerinde greve gidil
miş ve 22 gün sonra 26 Ağustos 1998
tarihinde de uzlaşma sağlanmış ve
greve son verilmiş.
Hizmet-İş Sendikası Ankara Bü
yükşehir Belediyesinde greve neden
ve nasıl gitti ?
Hizmet-İş Sendikası tarafından
3500 Ankara Büyükşehir Belediyesi,

2500 ASKİ Genel Müdürlüğü işçisi
adına yürütülen TİS görüşmeleri sıra
sında 10'a yakın müzakere olmuş ve
bu müzakereler sonucunda TİS taslağındaki 90 maddeden 83'ü üzerinde
anlaşma sağlanmıştır.
Ancak daha çok parasal maddeleri
içeren 7 madde üzerinde anlaşma sağ
lanamadı.
Hizmet-İş Sendikası uzlaşmazlık
sonrası çeşitli defalar işveren tarafı ile
masa başında oturmak istediğini, so
runun masabaşında çözülebileceğini,
bunun için tüm kapıların açık olduğu
nu basın toplantıları ve açıklamaları
ile dile getirdi ise de ücretle ilgili be
lirleme sağlanamayan Hizmet-İş Sen
dikası, birlik, dayanışma içinde olan
üyeleriyle kararlı bir şekilde Ekmek

ve Onur mücadelesini sürdürdü.
25 Temmuz 1998 tarihinde Hizmet-İş Sendikası işverene son bir kez
uyarı da bulunmak amacıyla ankara,
Sıhhiye Meyda
nındaki
Abdi
İpekçi Parkında
"Köle Ücretine
Hayır"
mitingi
düzenlendi.
Yaklaşık 5000
belediye çalışanı
nın katıldığı mi
tinge Hizmet-İş
Sendikası yetkili
leri ile Hak-İş
Genel
Başkanı
Salim USLU ve
HAK-İS Konfe
derasyonu üyesi sendika yöneticileri
nin bir kısmı katıldılar.
Adım Adım Greve Doğru...
Büyükşehir Belediye Başkanı Me
lih GÖKÇEK tepkisini açılış ve top
lantılarda yaptığı ayaküstü açıklama
larla Hizmet-İş'i siyaset yapmakla ve
işçiyi fahiş ücret istemekle suçlamaya
devam etti.
Tüm girişimlere rağmen işveren
den olumlu bir cevap alamayan sendi
ka 9 Temmuz 1998 günü alınan grev
kararını 4 Ağustos 1998'de Ankara
Büyükşehir Belediyesine bağlı işyer
lerinde uygulamaya koyacağınıbir ba
sın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.
Ve sonra da Büyükşehir Belediyesine
bağlı işyerlerinde uygulamaya koydu.
4 Ağustos 1998 tarihinde başlayan
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ve 22 gün süren Ankara Büyükşehir
Belediyesi çalışanlarının grevine baş
ta medya kuruluşları olmak üzere bir
çok sivil toplum örgütü, siyasi parti
ler, işçi ve işveren temsilcileri ve An
kara halkı ilgi gösteriş, gerek ziyaretçileriyle, gerekse açıklamalarıyla des
teklerini belirterek, endüstriyel de
mokrasinin güçlenmesine katkıda bu
lunmuşlardır. Belkide bu gibi direniş
leri anlamlı kılan da kamuoyu tarafın
dan greve çıkan işçilerin taleplerinin
haklı bulunmasıdır.
TİS İmzalanıyor
İşverenin tutumunun yumuşatıl
masında Hak-İş Genel Başkanı Salim
Uslu'nun çabaları ile işçilerin grevi
sürdürmekte kararlılığı bir araya gel
diğinde işverenden yeni bir teklif gel
di. Teklif gizli oy açık tasnif esasıyla
işçilerin onayına sunularak grev 22.
gününde bitirildi.
28 Nolu İş Kokundaki Büyükşehir
Belediyelerinde gerçekleşen "en uzun
küren grev" olma özelliğini taşıyan
Ankara Büyükşehir Belediyesi grevi
nin gizli oy ve açık tasnif usulüyle so
nuçlandırılması Türk Çalışma haya
tında ilk defa gündeme gelen bir uy
gulama olmuşutr. 3500 işçiyi kapsa
yan bir grev sonucu imzalanan Toplu
İş Sözleşmesi 15 Şubat 1998 - 14 Şu
bat 1999 tarihleri arasında yürürlükte
kalacak olan bu Toplu İş Sözleşmesi
ile işçi ücretlerinde ortalama Yüzde
155 oranında artış sağlandı. Yapılan
artışlarla ortalama 43 Milyon TL alan
belediye çalışanları aylık ücretleri or-

26 Ağustos 1998 :

Büyükşehir Belediye işçilerinin 22 günlük Grevi
Toplu İş Sözleşmesinin imzası
^
ile sona erdi.
talama 108 Milyon TL'ye ulaş
mış, sosyal yardım paketi miktarı
da 12 Milyon TL olarak belirlen
miştir. Bu Toplu İş Sözleşmeleri
nin işçinin onayı alınarak bağıt
lanması uygulamasının, bir çok
problemlerin yaşandığı çalışma
hayatımızın iyileştirme ve isteni
len noktaya gelmesine yardımcı
olacağı da açıktır.
Sendikal Demokrasi
Sendika içi demokrasinin istenilen
ve beklenilen düzeyde işletilmesi, bir
duraklama ve gerileme dönemi içeri
sindeki Türk Sendikal Hareketi açı
sından da önemli bir ivme noktasını
oluşturmaktadır.
Sendikaların sadece ücret politika
ları geliştirmeleri ve ücret sendikacılı
ğına yönelmeleri artık üyelerini tat
min etmemektedir. Üye işçiler katı
lımcı bir anlayışla sendika yapıları
içerisinde görev almak, karar meka
nizmasına doğrudan katılmak, sosyal
ve kültürel politikaların, eğitim politi

kalarının uygulanmasını beklemekte
dirler.
Hizmet-İş Sendikasının Ankara
Büyükşehir belediyesinde gerçekleş
tirdiği bu demokratik uygulama elbet
te işçinin karar sürecine katılmasında
önemli bir örnektir. Hak-İş Konfede
rasyonu sendikalarında bu yönetim
benimsenmiş, hatta genelekselleşmiş
bir çalışma tarzıdır.
Bir OKUL olan grev, emekçilerin
haklarını almada ve savunma konu
sunda teşkilat bilinciyle birlik ve da
yanışma içerisinde mücadele etmenin
sonucunun " zafer" olacağını ortaya
koymuştur.
Hizmet-İş Sendikası Toplu İş Söz
leşme görüşmesinin masa başında
karşılıklı uzlaşma ile anlaşma sağlan
ması ve insanca yaşayabilecek bir üc
ret taleplerinin dikkate alınması için
sonuna kadar çaba harcamış, karşılı
ğını da almıştır. Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK
sık sık kullandığı "işçinin hakkını
alınteri kurumadan veriniz" düsturu
nun gereğini yerine getirmemiş ve be
lediye işçilerini büyük bir hayal kırık
lığına uğratmıştır.
Burada asıl üzerinde düşünülmesi
gereken konu, grevin nasıl yapıldığı
veya ne kadar sürdüğünden ziyade ça
lışan insanların sorumluluğunu taşı
yan işçi temsilcisi ve işverenin bu
sorumluluklarını layıkı veçhile yerine
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getirip-getirmediğidir.
Çalışan insan onurlu bir hayat is
tediğini, kölelik uygulamalarına hiç
bir zaman boyun eğmeyeceğini bu
TİS sürecinde en güzel bir şekilde or
taya koymuştur. Burada kazanan işçi
olmuştur ve Hizmet-İş sendikası
üyelerinin haklarını korumada ken
disine düşen sorumluluğu hakkıyla
yerine getirme başarısını göstermiş ve
kamuoyunun da takdirini almıştır.
Bu haklı mücadelenin ön safların
da ilk grev önlüklerini giyen Hizmetİş Sendikası yöneticileri, büyük bir
kararlılıkla sonuna kadar üyelerinin
yanında olduklarını göstermişlerdir.
Grevin bu ilk günkü coşkusu ve
heyecanı grevin sonuna kadar devam
etmiş ve başanyla sonuçlanmasına
etki etmiştir. Bütün üyeleri ve çalışan
larıyla Hizmet-İş Sendikası, dayanış
manın ve fedekarlığın en güzel ör
neklerini bu grev süresince bütün An
karalıya ve kamuoyuna yapılan ey
lemler ve dayanışma gecesiyle ser
gilemiştir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve
ASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan
işçiler, gerek grev öncesi ve gerekse

grev süresince sendikalarına olan
güvenlerini her ortamda göstermiş
lerdir. Büyükşehir Belediye işçileri
greve tam katılımlarıyla örgütlü
mücadelenin başarısını ortaya koy
muşlardır.
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Konfederasyondan

erler

"Sigortal

25 Ağustos 1998:

Hak-İs'ten
Sudan'a
Mesaj
*

in

sigortasız
çalışma
sigortasız

Konfederasyonumuz Genel Başkanı

Salim Uslu, Sudan İşçi Sendikaları Baş
kanı Taj Elsir Muhammed Abdoun'a bir

mesaj göndererek ABD'nin Sudan'daki
İlaç Fabrikasını bombalamasını kınadık
larını belirtti.

Uslu mesajında,
ABD'nin iç politik gündemi değiştir

mek amacıyla, tıpkı Irak'ta olduğu gibi,
silah fabrikası iddiasıyla ilaç fabrikasını
bombaladığını kaydetti. USLU, fabrika
da çalışan masum işçilerin ölümünden

dolayı üzüntü duyduğunu dile getirerek
şunları kaydetti:

"ABD'nin Sudan ve Afganistan'a (te

rör yuvalan) iddiasıyla hava saldırısında

bulunması ve bu saldırılarda onlarca ma
sum insanın hayatını kaybetmesi, insan

lık adına utanç vericidir.
ABD Başkanı Clinton'un iç politika
da düştüğü zor durum ile bombalama
olayının eşzamanlı olması düşündürücü

dür. ABD, iç politik gündemi değiştir
mek amacıyla her zaman başvurduğu

yöntemi uygulamış ve terörist olduklan
iddiasıyla masum insanları katletmiştir.
ABD'nin Sudan ve Afganistan'a yap

tığı bombalı saldırıyı eleştiren Uslu, me

sajında "Kimyasal silah ürettiği iddia
edilen fabrikanın bir ilaç fabrikası oldu

ğunun ortaya çıkmasının şaşırtıcı ol
madığını ifade etti ve zira Irak'ta da as

keri bölge iddiasıyla bombalanan ve yal

nızca kadın ve çocukların bulunduğu
sığınakta üç yüzden fazla masum,

günahsız insan hayatını kaybetmiştir"
şeklinde kaydetti.

;)E MİR'c KARDEMİR MODELİ
Kapatılmak istenen Kardemir'i 1
liraya devralarak kârlı bir şirket haline
getiren Öz Çelik-İş Sendikası
ÖYK'nın 2 Mart 1998'de aldığı karar
la özelleştirilmesi kesinleşen İskende
run demir çelik fabrikası (İsdemir)
için, Öz Çelik-İş Sendikası ve yörede
ki şirket ile işadamları eylem birliği
yaptı.
Öz Çelik-İş Sendikası'nın 4 üyesi
nin yanısıra İsdemir'in bölgeye kalma
sı için, İskenderun Ticaret ve Sanayi
Odası, Ekinciler, Diler, OYAK, İşada
mı ve Sanayicileri Derneği, Dörtyol
Ticaret Odası, Haddeciler ve Sanayi
ciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti ve
Organız Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun içinde bulunduğu 14 üyeli
müteşebbis heyet İsdemir'e talip oldu
ğunu açıkladı. Öz Çelik-İş Sendikası
Genel Başkanı Recai Başkan İsdemir
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ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama
sında, İsdemir'de planlanan blok satış
yöntemine karşı çıktıklarını, işletme
nin çalışanlara ve bölgedeki esnafa
verilmesi gerektiğini söyleyen Öz Çelik-İş Genel Başkanı Recai Başkan,
"Yöre halkının, esnafın, sanayicinin
bulunmayacağı, çalışan insanların çı
karlarının en üst düzeyde korunmayayacağı modelin dayatılması halinde
ortak kavga vermek kararındayız" ddi.
Başkan, Kardemir modelinin İsde
mir'de de uygulanmasını istediklerini
söyledi. Başkan, "Madem ki, biz karşı
çıksak da buraları özelleştiriliyor. O
halde özelleştirmeyi destekleyelim ve
fabrikalar geniş halk kitlelerinin, çalı
şanların olsun" diye konuştu.
Anasol-D Hükümetini özelleştir
me kapsamına aldığı İskenderun De
mir Çelik Fabrikası (İsdemir) ile ilgili

alış, Sigortalı Çalıştır"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Nami Çağan, Bakanlığın çalış
malarına başından beri yapıcı eleştiri
leriyle destek veren Konfederasyonu
muza bir ziyarete bulundu. Bu ziyare
tinde TBMM Genel Kurulu'nun son
görüşmesinde Vergi Yasası'na eklenen
Geçici Maddeyle kayıtdışı işçilerin
kayıt altına alınması ve Yeni Vergi Ya
sasıyla İşverenlere teşvik getirilmesi
amacıyla düzenledikleri "Sigortalı
Çalış, Sigortalı Çalıştır" kampanyası
na destek istedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Nami Çağan, Hak-İş'te basına
açık konuşmasında Çalışma Bakanlı
ğının "Sigortalı Çalış, Sigortalı Çalış
tır" kampanyasının ismini belirlerken,
önceden beri bu sloganı kullanan
Hak-îş'ten esinlendiklerini belirtti.
Son çıkarılan Vergi Yasasının hükmü
olması gerektiği konusunda bir eksik
lik bulunduğunu, bu eksiklikliğin gi-

derilmesi gerektiğini ifade eden Ça
ğan, Kayıtdışı istihdam bir an önce
kayıt altına alınmalıdır dedi. Çağan
pilot bölge seçilen İstanbul'da, Türki
ye'deki Sigortalıların 1/4'ünü ve yine
Türkiye'deki kayıtdışı çalışanların
1/4'ünün bulunduğunu tesbit ettik. İs
tanbul'u bölge sayarak bu kampanya
için pilot bölge yaptık, diyen Çağan
diğer bölgelerde de "Sigortalı Çalış,
Sigortalı Çalıştır" kampanyasını sür
düreceğini söyledi.
İstanbul'da başlayan "Sigortalı Ça
lış, Sigortalı Çalıştır" kampanyasını,
Karaman'da devam edeceklerini ifade
eden Çağan Karaman'ın çok hızlı geli
şen bir bölge olduğunu ve burada ça
lışan işçilerinde çeşitli sorunlarının ol
duğunu vurguladı. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Nami Çağan, yaygın
kayıtdışı istihdam ve üretimin Türki
ye'nin ekonomik ve sosyal yapısını
olumsuz etkilediğini ve milyonlarca

çalışan ile ailesinin sosyal güvence

den, yasal haklardan yoksul kalması

na neden olduğunu vurguladı.
Kampanyanın başarılı olması için

Çalışma Bakanlığı ve Sendikaların

birlikteliğinin yeterli olmayacağını,
Hükümet ve parlamentonun da bu
kampanyaya

katkıda

bulunması

gerektiğini söyleyen Uslu, "Siyasal
iktidar ve parlamento bu konuda

üzerine düşeni yapmalıdır. Kampan
yayı hükümetin topyekün destek
lemesi,

parlamentonunda

gereken

yasaların çıkmasında destek olması

gerekir. Bu kampanya Türkiye için ol
mazsa olmaz bir gerekliliktir. Bu kam

panyanın bir ucunda mutlaka Maliye
Bakanlığı olmalıdır. Bu konuda top
lum bilinci oluşturmak ve denetim

mekanizmasını da iyi kurmak gerekir"

dedi.
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kararın resmi gazetede yayınlanması
nın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen
nasıl özelleştirileceği yönünde kriter
ler bugüne kadar belirlenmedi.
Bundan dolayı yaklaşık 4 milyar
dolarlık bir bedelle özelleştirileceği
belirtilen İsdemir'in tekelci sermaye
nin eline geçmemesi için sendika ile
yöredeki oda ve esnafın yoğun çaba
ları sürdü.
Fabrika hisselerini tabana yaymak
amacıyla yöre oda ve esnafı ile bir
konsorsiyum oluşturup fabrikaya talip
olduğunu açıklayan Özçelik-İş Sendi
kası özlleştirmenin gecikmesini iste
miyor. 3 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak özelleştirilme kap
samına alınan İsdemir'de tüm yatırım
ların durduğunu kaydeden Başkan,
"Fabrika özelleştirileceğinden dolayı
hiç bir bakım ve onarım yapılmıyor.
Biz fabrikanın yüzüstü bırakılmaması

için biran önce özelleştirilmesi ile il
gili fizibilitelerin tamamlanmasını is
tiyoruz" dedi.
Özelleştirilecek düşüncesinden
hareketle İsdemir'in ihmal edilmesine
çalışanların izin vermeyeceğini dile
getiren Başkan, yaklaşık 7 bin kadro
lu ve 4 bin taşeron işçi çalıştıran fab
rika ile ilgili personel politikası ve ya
tırımların gözden geçirilmesini de is
tedi.
Başkan, "Biz ilkelerimizi belirliyoruz. Mücadelemiz sermayeyi
tabana yayabilmektir." diye konuştu.
Öte yandan dünyada yaşanan
ekonomik krizlerin demir-çelik sek
törüne büyük darbe vurduğunu kay
deden Başkan, hükümetin sektör
içerisinde işletmeler bazında bazı ay
rıcalıklar yaptığını söyledi. Krizden
etkilenen demir-çelik işletmelerine
karşı çifte standardın önlenmesi için
EKİM'98

63

HAK-İS

ilgili bakanlara başvuruda bulunduk
larını anlatan Başkan, "Eğer yetkililer
bu sorunu çözemezler ve bazı işlet
melerin lehine bazı işletmelerinde
aleyhine verilmiş kararlarda ısrar
edilirse biz bu çifte standardı halka
açıklayacağız" dedi.

Irak
İşçi Sendikaları
Federasyonu1nun
Hak-İş'i Ziyareti
Irak İşçi Sendikaları Federasyonu
Genel Başkanı Fadıl Garib Hak-İş'i
ziyaret ederek Genel Başkanımız Sa
lim Uslu ile hem Irak halkını, Irak ça
lışanlarının ve Iraklı çocuklarının da
içinde bulunduğu zor şartlara ilişkin
faaliyelere ilişkin görüş alışverişinde
bulundular.
Irak İşçi Sendikaları Federasyonu
Genel Başkanı Fadıl Garib ile Genel
Başkanımız Salim Uslu Hak-İş Genel
Merkezinde düzenledikleri basın top
lantısında 1 Eylül'ün "Dünya Barış
Günü" olması dolayısıyla ortak bir ba
rış mesajı verdiler.
Irak İşçi Sendikaları Federasyonu
Başkanı Fadıl Garib konuşmasında
Irak'ta işçilerin ölümle karşı karşıya
kaldığını, gıda ve ilaç eksikliği nede
niyle işsizlik ve sefalet çemberinin
genişlemeye başladığını belirtti.
Garib, Irak'ta katliam yapıldığını
kaydederek şunları belirtti: "Gıda ve
ilaç eksikliği nedeniyle, işşizlik ve se
falet çemberi genişletilmeye başla
mıştır. Yedek parça olmaması nede
niyle çoğu fabrikada durmuştur. İşsiz
lik oranı % 80'e ulaşmıştır. Oysa sa
vaştan önce Irak'ta 4.000.000 yaban
cı işçi çalışıyordu. Uluslararası insan
hakları örgütleri, Irak'ta sağlık duru
mu tehlikeyle karşı karşıya bulun
maktadır ve bu raporlarıyla yayınlan
mıştır. 4.000.000 insan Irak'ta ölmek
tedir ve bunun çoğu çocuktur. Çünkü
ilaç, gıda, aşı eksikliği nedeniyle bu
duruma gelmiştir. İnsan hakları örgüt
leri Irak'ta bir çalışma yaptı. Bu çalış
manın sonucu ise aylık olarak 1989'da
ayda 7.500 çocuk ölmektedir."
Garib ziyaretinde yaptığı konuş
mada, Irak'ta uygulanan ambargonun
kaldırılması için Hak-İş'ten destek
işediklerini belirterek şunları söyledi:
"Çocukların arasında ölüme sebebiyet
veren ishalden 88 çocuk ölmüş, bu ra
kam 1997'de 4.200'e ulaşmıştır ve ye
ni doğan çocukların kilosu ikibuçuk

sigortasız
çalışma
sigortasız
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kilonun altında. Çünkü gıdasızlık ve
ilaçsızlık nedeniyile bu orantı % 40'a
ulaşmıştır. Bizim sizden isteğimiz am
bargoya seslerinizi yükselmek ve bi
ran önce Irak'tan kaldırmak. Ambar
gonun tehlikesi katliam ve silahlardan
daha beter ve etkilidir. Amerikanın tu
tumu Irak'ta ambargonun devam et
mesinden yanadır. Ve sizde biliyorsu
nuz ki yönetim nükleer silahı Tanzan
ya'da ve Hiroşima'da kullanmıştır. "
Konfederasyonumuz Genel Baş
kanı Salim Uslu ise yaptığı konuşma
da "8. yılda bir buçuk Milyon insanını
sadece sıcak savaştan değil, ilaçsızlık,
beslenme sorunundan hayatını kay
bettiğini ve bu insanlara barıştan önce
yaşama hakkını tanımak gerektiğini"
söyledi. Çocukların yaşama hakkını
yani ilaç ve beslenme hakkını temin
etmek gerektiğini ifade eden Uslu, bu
da dünya kamuoyunun sorumluluğu
dur" dedi. .
Geçen yıl Yeşil Hatta barış mesajı
yayınlayan Hak-İş'in bu yılda başta
Irak sorunu olmak üzere genelde Or
tadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar özel
likle de Kıbrıs ve Kosova'daki savaşa
karşı duyarlılığını bir kez daha karşı
ortaya koymak istediğini vurguladı.
EKİM'98

64

HAK-İŞ

ı

-

Uslu, Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkan
ların patlamaya hazır bir barut fıçısı

haline getirildiğini dile getirdi.
Bugün savaşın faturasını ordular

dan daha çok sivillerin ödediğini be

lirten Genel Başkanımız Salim Uslu
konuşmasını şu sözleriyle noktaladı.

"Bu faturayı çalışanlar, çocuklar, yaş

lılar ve hastalar ödemektedir. Türkiye
tarihsel misyonu ve coğrafi konumu

ve

potansiyeli itibariyle stratejik

düşünmek ve bir dünya devleti olarak

hareket etmek zorundadır. Bu bağlam
da bölge

ülkeleriyle işbirliği ve

dayanışmaya

dayalı

yeni

ulusal

politikalar oluşturmak zorundadır. Bir

taraftan insani amaçlarla Sudan'a has
tane yapan Türkiye'nin diğer yandan
ilaç Fabrika bombalanmasına terör

karşıtlığı adına destek olması tam bir
paradokstur ve ilkesizlik örneğidir.

Türkiye bölgenin önemli ve ileri

bir ülkesi olarak savaş tehditlerine ve
savaşın yolaçtığını dramlara duyarsız
kalamaz, kalmamalıdır."

»

6 Eylül 1998 :
USLU:

"BU PARLAMENTO, TUKIYE YI 3. BİN YIL'A TAŞIYAMAZ"
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Başbakam Mesut
Yılmaz'ın erken seçim kararının iptaline ilişkin sözlerini
eliştirerek, parlamentonun kendi iradesiyle aldığı seçim
kararını iptal etmesinin, saygınlığına gölge düşüreceğini
söyledi. "Sandık demokrasinin olmazsa olmazıdır, daha
fazla demokrasi de bir fantazi değildir" diyen Uslu, istikrar
için önce parlamentonun güven tazelemesi gerektiğini
söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında "Başbakan Mesut
Yılmaz'ın ardından malum bazı çevrelerin erken seçim
kararının iptaline ilişkin açıklamalarını, kamuoyu büyük
bir şaşkınlık içinde izlemekedir. Parlamentonun kendi
iradesiyle aldığı seçim kararından vazgeçmesi, 28 Şubat'la
başlayan by-pass sürecini teyit ettiği kadar saygınlığını da
bir kez daha zedeleyecektir." dedi.
Parlamentonun seçim kararı aldığı tarihteki koşullar
neyse, bugün de aynı koşulların devam etmekte olduğunu
vurgulayan Uslu Hükümet dün Türkiye'de siyasi istikrarın
sağlandığını söylerken bugün hangi gerekçeyle
seçimlerden vazgeçmeyi telaffuz etmektedir?" diye sordu.
Konuşmasında Uslu: "Kimi korku ve vehme dayalı
senaryolarla seçimleri ertelemeye kalkışmak, sandıksız
demokrasi hayalleri görmek, Türkiye'de ekonomik ve
siyasi krizleri besleyecek, rant kesiminin ekmeğini yağ

sürecek ve Türkiye'nin dünyadan daha fazla dışlanmasını
sağlayacaktır. Başta Hükümet ve parlamento olmak üzere
Türkiye'de kamuoyu seçim psikolojisine girmişken
seçimlerin iptalini telaffuz etmek, istikran bombalamaktan
başka bir işe yaramayacak, Türkiye ekonomisine
kaldıramlayacağı yeni kamburlar yükleyecektir. Seçimin
ertelenmesi belirsizlik ve kaos demektir. Türkiye toplumu
artık birilerini tatmin etmek zorunda değildir." diyen Uslu,
"Bugüne kadar istikrar ve demokrasinin bir paradoks
oluşturduğunu olduğunu iddia edenlerin ve isitikrar için
demokrasinin feda edilmesi gerektiği şeklinde bir yol
izleyenlerin, Türkiye'yi düzlüğe taşıyamadıkları"nı
vurguladı.
28 Şubat sürecinde yara almış, siyasi iradeden yoksun
bu parlamentonun bu şekilde Türkiye'yi 3. Bin Yıl'a
taşıyamacağını ifade eden Uslu, ürkek ve tembel
siyasetçinin, toplumla siyaset arasındaki güven katsayısını
seçimlerle artırması, Türkiye, adaletli ve demokratik bir
seçimle bütün halk katmanlarının güveninin tazelenmesi
ve Türkiye'yi 3. Bin Yıl'a taşıyacak etkin, saygın bir
parlamentonun biran önce tesis edilmesi gerektiğini dile
getirdi.
10 EylülI 1998 i

HAK-İŞ'den Liberal Demokrat Partiyi İade-i Ziyaret
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ge
nel Başkan Salim Uslu Başkanlığın
da, geçtiğimiz günlerde Konfederas
yonumuza bir nezaket ziyaretinde bu
lunan Liberal Partiye iade-i ziyaret
bulunarak Liberal Parti Genel Başka
nı Besim Tibuk'la görüştüler. Ziyaret
te Türkiye'de yaşanan hukuk dişilik
gündeme getirilerek hukuk devletini
nasıl olması gerektiğine dikkat çekil
di.
Ziyarette yaptığı konuşmada Uslu,
55. Hükümetin işbaşına gelirken orta
ya, gerginliklerin giderileceği, enflas
yonun düşürüleceği, üretimin teşvik
edileceği, temiz siyasetin önündeki
engellerin kaldırılacağı ve halkın önü
ne seçim sandığı konulacağı gibi he
defler koyduğunu, fakat bu hedefleri
gerçekleştiremediğini söyledi.
Devleti yönetemeyen siyasetin
halkı yönetmeye, hizaya getirmeye
kalkıştığını ifade eden Uslu, Hukuk
Devleti olmak yerine devletin huku
kunun dayatıldığını belirtti.
Uslu: "devleti güçlendirmek adına

siyasetin zaafa uğratıldığı, demokra
sinin yaralandığı ekonomik krizde bi
le rantiyeyi besleyen politikaların uy
gulandığı bir ülkede, insanların çalış
kan, üretken ve verimli olması, umut
lu, heyecanlı ve coşkulu olması, üre
timde yönetimde rekabet düzeyi yük
sek bir performans göstermesi ve ka
liteyi yakalaması hiç de mümkün de
ğildir" dedi.
Ziyarette Liberal Parti Genel Baş
kanı Besim Tibuk ise mevcut sistemin
değişmesi gerektiğini dile getirerek,
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"Türkiye'nin hergün içten çöktüğünü
ve çürüdüğünü" ifade etti. Devletin
hukukunun değil, hukuk devletinin
önemli olduğunu da vurgulayan
Tibuk, "kişilere verilen hak-hukukun
ancak
mahkemeler
tarafından
korunabileceğini" belirtti. Tibuk, dev
letin ekonomiden elini çekmesi halin
de suistimal konularının azalacağını
kaydederek "Türk insanının rahat
bırakın, çalışın, üretsin" dedi. Ayrıca
Tibuk tam başkanlık sistemi istedik
lerini de belirtti.

11 Evlül 1998:

USLU:

"82 ANAYASASI
DEĞİŞMELİ"
DSP Genel Başkanı ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Ecevit beraberinde
ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nı Nami Çağan ve Devlet Bakanı Hü
samettin Özkan, Konfederasyonumuz
Genel Başkanı Salim Uslu ve Yöne
tim Kurulu üyelerini ziyaret ederek,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının 20 Eylül 1998 tarihinde İstan
bul'da başlatacakları kampanya hak
kında görüş alışverişinde bulundular.
Başbakan Yardımcısı Bülent Ece
vit, Konfederasyonumuz Genel Mer
kezinde yaptığı konuşmada,
Ekonominin düzlüğe çıkarılması
için önemli adımlar atıldığını, sıranın
sosyal haklardaki eksiklikleri gider
meye geldiğini söyledi.
Ecevit, sendikal hareketin 12 Eylül'den sonra çıkarılan Anayasa'dan
ötürü birtakım sorunları ve sıkıntıları
bulunduğunu belirterek, özellikle
Anayasa'nın 54. 82. maddelerinin sen
dikalar ile işçi haklarına büyük kısıtla
malar getirdiğini kaydetti. Anaya
sa'nın bu maddelerinin değiştirilmesi
için yaptıkları girişimlerin bir sonuç
vermediğini, ancak bu yöndeki giri
şimlerinin sürdüğünü anlatan Ecevit,
bu konuda Başbakan Mesut Yılmaz
ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği
ni bildirdi. Türkiye'de her gün işçi sa
yısı artmasına karşılık sendikalı işçi
sayısının azaldığına işaret eden Ece
vit, bu nedenle hakkını arayamayan
işçi sayısının da yükseldiğini söyledi.
Bu durumdan sadece işçinin değil,
emeğe saygı gösteren işverenlerin de
yakındığını vurgulayan Ecevit, sigor
tasız işçi çalıştırmanın SSK'yı olum
suz yönde etkilediğini ifade etti. Ece
vit, kayıtdışı ve sigortasız işçi çalıştır
mayı önlemek amacıyla Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
düzenlenen 'Sigortasız Çalışma, Si
gortasız Çalıştırma' kampanyasının 20
Eylül'de İstanbul-Merter'de düzenle
necek toplantı ile başlatılacağını bil
dirdi. Taşeronlaştırmanın çok yaygın

laştığını, taşeron çalıştırmanın işçi
haklarını ezmek için bir araç olarak
kullanıldığını anlatan Ecevit, buna
karşı iş güvencesini daha etkin hale
getirmek gerektiğini kaydetti. Türki
ye'de ekonominin düzlüğe çıkarılması
için önemli adımlar atıldığını, şimdi
sıranın sosyal haklardaki eksiklikleri
gidermeye geldiğini bildiren Ecevit,
bu düzenlemeler yapılırken sendikala
rın desteğinin çok önemli olduğunu
belirtti.
Başbakan Yardımcısı Bülent Ece
vit ziyaretinde, ayrıca Konfederasyo
numuza bağlı olan Öz Çelik-İş Sendi
kasının özelleştirme sonucu sahibi ol
duğu Kardemir'in başarısından da söz
ederek Ecevit, Kardemir ile ilgili şun
ları söyledi. "Kardemir'e 1 lira fiyat
biçilmişti. Görüyoruz ki Hak-İş'in ön
cülüğünde ve yöre halkının sahiplen
mesiyle çok güzel bir model oluştu
ruldu. Kâra geçti Bosna-Hersek'e uza
narak burada da fabrika kuruyor" di
yerek özelleştirmeye KARDEMİR ör
neğinin çok güzel bir model oluştur
duğunu söyledi.
Ecevit, Vergi yasası ile ilgili,
"Eğer vergi yasasının bir maddesinin
değiştirilmesi için Meclise gelirse ta
mamının delineceği endişesini taşıyo
ruz. Ancak şu andaki kararnameler ve
tebliğlerle özünü delmiyoruz. Delin-
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memesine çalışıyoruz" dedi.
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu
da Türkiye'nin Bülent Ecevit'in Çalış
ma Bakanlığı döneminde çıkarılan
274 ve 275 sayılı toplu sözleşme ve
sendika yasalarını aradığını söyledi.
Uslu, Türk sendikalarının kısıtlama
larla donatılmış 2821 ve 2822 sayılı
yasalara muhatap bırakılmasının Tür
kiye'nin ayıbı olduğunu kaydetti.
TBMM'nin açılmasıyla birlikte
Türkiye'nin 12 Eylül hukukundan kur
tarılması gerektiğine işaret eden Uslu,
bunun yapılması durumunda gelir
adaletsizliğinin de ortadan kal
kacağını ifade etti.
Sivil toplum örgütlerinin önünü
açacak düzenlemelere şiddetle ihtiyaç
bulunduğunu vurgulayan Uslu, vergi
reformu yasasının çıkarılmasından
memnuniyet duyduklarını da söz
lerine ekledi.
Ziyaretinde Ecevit'e 1 milyon lira
değerinde Kardemir Hissesi ve Kar
demir üretimi bir Atatürk büstü ar
mağan eden Genel Başkanımız Uslu,
Kardemir'in Öz Çelik-İş'e satılması
sırasında Bülent Ecevit tarafından
kendilerine Kardemir'i almak üzere
verilen 1 lirayı gösterdi. "O gün bize
verdiğiniz 1 lira, bugün 20 trilyon lira
sermayeye ulaştı. Kardemir bir halk
şirketidir" diye konuştu.

'Yerel Televizyonlar Hak-İş f te
Şeyda Açıkkol Başkanlığındaki
Yerel Televizyonlar Birliiği ve Yerel
Televizyonların sahiplerinden oluşan
bir heyet. Genel Başkanımız Salim
Uslu'yu makamında ziyaret etti.
Yerel Televizyonlar Birliği Başka
nı Şeyda Açıkkol, Türk halkının önü
ne yeni bir proje sunmak amacıyla ha
rekete geçtiklerini belirterek, bu hare
kete Hak-İş'ten ve diğer sivil toplum
örgütlerinden destek beklediklerini
söyledi.
Açıkkol, Yerel Televizyonlar Birliği'nin başlatmış olduğu ilkeli yayın
cılık" projesinin medyada özdenetim
başlatmak olduğunu ifade ederek, bu
nu teknoloji adına medya yekilisi adı
na gazeteciler adına bu mesleğin yeri
ne getirilmesini sağlayacak ortamı ya
ratmak amacıyla yaptıkları söyledi.
Türk medyasının, Türk halkının tanış

madığı, bilmediği projeler yaparak
halkı kurgulandığını belirtti.
Açıkkol, sorunun sadece Yerel Te
levizyonların ve Yerel Televizyonlar
da çalışanların sorunu olmadığını ifa
de ederek, Yerel Televizyonların med
ya, siyaset, iktisat üçgeninde bulun
madığını belirtti.
Açıkkol son zamanlarda ülkenin
içine girdiği kavga ortamından uzaklaşılmasını ve bütün sektörlerin kendi
misyonlarını korumaları gerektiğini
söyledi.
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu
ise yerel medya hareketini anlamlı
bulnduğu ifade ederek, bunu bir Ana
dolu hareketi olarak değerlendirdiğini
söyledi. Ekonomik ve siyasi krizin
aşılması için daha fazla demokrasiye
ihtiyaç duyulduğunu belirten Uslu,
"Daha fazla demokrasi Türkiye için

fantazi değildir, demokrasi açığının
kapatılması için medyaya büyük gö
revler düşmektedir" dedi. Ulusal
medya şurasına her türlü katkıyı sağ
layacağını belirten Salim Uslu, bir so
ru üzerine, yerel ve genel seçimlerin
birbirinden ayrılması veya genel se
çimlerin ertelenmesi isteğinin parlemento dışı iradeden kaynaklandığını
savunarak, şöyle konuştu: "Şu andaki
parlamento ezik ve yorgun bir par
lamentodur. Bu parlamentonun Tür
kiye'yi 21. yüzyıla taşıması mümkün
değildir. Seçimler konusunda herkes
konuştu, ancak demokrasilerde son
sözü halk söylemelidir. Yeni bir parlemento ile oluşumu tartışılmayan bir
hükümete ihtiyaç vardır. Seçimlerin
ertelenmesi
girişimini
Türkiye
demokrasisi adına kaygı verici
buluyorum."

MESS GRUP SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
İki aydır görüşmeleri devam eden
1 Eylül 1998 tarihinden itibaren nokta
aşağıda
gösterilmektedir.
MESS
grup toplu iş sözleşmesi geçerli olan sözleşmeye göre sosyal Sosyal yardımlarda ikinci yıl artış
görüşme
süreci
içerisinde yardımlarda yüzde 110 oranında artış oranı Devlet İstatistik Enstitüsü
Konfederasyonumuz üyesi Özçelik-İş
sağlandı.
Tüketici Fiyat Endeksi oranında
Sendikası ile MESS işvereni arasında
Sosyal yardım cetvelinde gelinen olacaktır,
17 Eylül 1998 tarihinde imzalandı.
Sözleşmeye göre ortalama saat Grup
Bayram Harçlığı Yakacak Yardımı Yıllık Ücretli
Toplam
ücretlerine ilk altı ay için % 43
(2 Kere)
İzin Yardımı
TL/AY
TL/AY
oranında zam yapıldı. İkinci,
14.639.650
4.658.100
üçüncü ve dördüncü altı aylık 1
15.970.000
101.146.500
dönemlerdeki ücret artışları ise
11.179.350
2
4.258.800
11.711.700
85.176.000
Devlet İstatistik Enstitüsü Tüketici
7.452.900
3
2.927.925
8.517.600
58.558.500
Fiyat Endekslerine bağlandı.
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Akdeniz Gazeteciler Derneği'nin

netim Kuruluna ve Seçici Ku-

geleneksel olarak düzenlediği Yılın

rul'a teşekkür ettiğini belirttikten

Adamları Ödülleri her yıl olduğu gibi

sonra şunları söyledi:

bu yılda Ankara'da düzenlenen bir tö

18 Eylül 1998 j

"Yılın Sendikacısı ödülünü almak

renle sahiplerine verildi.

Vakıfbank Genel Müdürlüğü Top
lantı Salonunda düzenlenen törende,

yılın Hoşgörü Ödülünü KKTC Cum

huriyet Meclisi Başkanı Hakkı Atun,
Yılın Siyaset Adamı Ödülü'nü Sağlık
Eski Bakanı Halil Şıvgın, Yılın İşada
mı Ödülü'nü Sabancı Holding Yöne

tim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı,
Esen İnşaat Ltd.Şti. Genel Müdürü

Kaya Erdem, KKGİAD Başkanı En
gin Arı aldı. Yılın ASİAD Başkanı

ödülüne MESİAD Başkanı Musa Ti
mur, Yılın Valisi ödülü'ne Ankara Va

lisi Erdoğan Şahinoğlu, Yılın Kurumu
Ödülü'nü Rekabet Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Aydın Ay aydına Yılın Med
ya Başarılıları Ödülü'nü Dünya Gaze

tesi Sahibi Nezih Demirkent, Doğan
Medya Holding Başkanı Aydın Do
ğan, NTV Genel Yayın Yönetim Ku

rulu Başkanı Tayfun Ertan, Jüri Özel
Ödüllerine Koç Holding Yönetim Ku

rulu Başkanı Rahmi Koç, Anadolu
Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr.

Yılmaz Büyükerşen, KKTC Ekonomi
Bakanı Erdal Onurhan layık görülür
ken Konfederasyonumuz Genel Baş
kanı Salim Uslu, TİSK Yönetim Ku

rulu Başkanı Refik Baydur'la birlikte
Yılın Sendikacısı Ödülü'nün sahibi ol
dular.

Yılın Sendikacısı ödülü ile onur
landırılan Genel Başkanımız Salim

tan onur duyuyorum. Bu ödülün hak

kiye'nin genel süreçlerine katmak ve

edilmesinde, bütün HAK-İŞ camiası

ülkemize rekabet gücünü kazandır

pay sahibidir. Ben de bu ödülü en sa

mak istiyoruz. Dinamizmimizi, potan

de üyesinden Genel Başkanına kadar

siyelimizi ve yeteneklerimizi ufuksuz,

400 bin üyeli HAK-İŞ ailesi adına gu

vizyonsuz kısır çekişmelere heba et

rurla aldım.

meyi Türkiye için bir stratejik zayiat

HAK-İŞ

22 Ekim'de 23. yaşına

olarak görüyoruz.

girdiğini düşündüğüm şu günlerde ve

Ekonomide ve siyasette acımasız

Cumhuriyetimizin 75. yılını kutlarken

sert rekabet koşullarının geçerli ol

aldığımız bu ödülü çok önemli ve an

duğu küreselleşme sürecinde, toplum

lamlı buluyorum.

sal dinamiklerimizi, değerlerimizi ve

Bugüne değin ilkeli, onurlu ve ka

birikimlerimizi,

ideolojik

vuruş

rarlı bir mücadele veren HAK-İŞ'in

malara kurban etmeden, soğukkanlı,

teşvik edilmesi kadar sorumluluğu da

sağduyulu

bu ödülle daha da artmıştır.

larımızı, gündelik çıkarlara ve öfkeye,

Hak-İş, Sendikal anlayışta değişi

ve sorumlu

yaklaşım

aklımızı ve bilgiyi de ideolojiye feda

Usluya ödülle ilgili duygu ve düşün

mi ve yeniliği temsil etmektedir. Hak-

etmeden

celerini sorduğumuzda: Kendisini,

İş olarak biz, enerjimizle birlikte,

leydim, düşlerimizi ortak umuda,

"Yılın Sendikacısı ödülüne lâyık gö

umutlarımızı, heyecanlarımızı, coşku

umudu ortak yaşama dönüştürelim is

ren Akdeniz Gazeteciler Demeği Yö

larımızı Türkiye için kullanmak, Tür

tiyoruz."
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yarınki Türkiye'yi

düş

24 Eylül 1998 i

Uslu:

"Vergi Reformu, verilen tavizlerle eleğe döndü"
Hak-İş Konfederasyonu Genel Baş
kanı Salim USLU, Yeni "Vergi Usul
Kanununda bankacılarla ve borsacı
larla görüşüldükten sonra atılan geri
adımları değerlendirerek, Vergi Re
formunun deforme edildiğini ve yeni
tavizler verilmesinden endişe duydu
ğunu söyledi. Genel Başkanımız açık
lamasında, bu aşamadan sonra, diğer
çıkar gruplarından gelecek taleplerle
vergi yasasının bütünlüğünü ve eşitli
ğini koruyabilmek mümkün olamaya
caktır.
55. Hükümet faizle beslenen ranti
ye ve banka kesimine 900 Trilyon TL
vergi desteği sağlayarak menfaat
gruplarına teslim olmakla kalmamış,
faizleri de % 140'lara çıkararak enf

lasyon hedeflerinden vazgeçmiştir.
Hükümet bununla da kalmamış,
borsada günlük işlem yapan ve binler
ce küçük yatırımcının parasıyla besle
nen bir avuç spekülatöre de boyun eğ
miştir. Borsada kısa dönemli kazanç
vergisi de ertelenerek hükümet muh
temel bir vergi gelirleri kaybına uğra
mıştır.
Seçimlerin ertelenmesi ile ilgili
açıklamalarla, bu gelişmelerin eş za
manlı olması, enflasyon hedefinden
vazgeçilmesi, rantiye ve spekülatör
kesimine yönelik haksız ve vergisiz
kazançlarının devamı için kolaylıklar
sağlanmasının, seçimlerin ertelenece
ğinin açık bir göstergesidi olduğunu
belirten Uslu, Sendikacıların millet

vekili olmalarına imkan tanımayan

82. madde'nin yeniden düzenlenmesi

konusu çalışanların ve sendikacılığın
önceliği değildir şeklinde konuştu.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada ayrıca

şunları kaydetti : Çalışma hayatının
öncelikli sorunları, 2821-2822 sayılı

yasalar başta olmak üzere 12 Eylül'ün
antidemokratik miraslarıdır. İş güven

cesi, işsizlik sigortası, enflasyon, gelir
adaletsizliği, demokratikleşme gibi

acil çözüm bekleyen sorunlar durur
ken, 82. Madde konusunun, vergide
verilen tavizlerle eşzamanlı gündeme

getirilmiş olmasının tesadüften ibaret

olduğunu umuyoruz."
26 Eylül - 2 Ekiml998 i

.

.

V

Özçelik - IG Metal Ortak Eğitim Semineri'nin İkincisi İstanbuI'daYapıldı.
Özçelik İş, Birleşik Metal, Dok
Gemi İş ve Alman IG Metal sendika
sının ortaklaşa düzenleyerek ilki Al
manya'da yapılan eğitim seminerinin
ikincisi 26 Eylül - 2 Ekim tarihleri
arasında İstanbul Pavli adasında bulu
nan Türkiye Gemi Sanayi Eğitim Te
sislerinde gerçekleştirildi.
Eğitim seminerine Alman ve Türk
işçilerinden oluşan 30 kişi katıldı.
Sendikamızdan eğitim seminerine
Eğitici olarak Toplu İş Sözleşmesi ve
Araştırma Daire Başkanı Hayati
KÖRPE, katılımcı olarak da İstanbul
1 nolu Şubeye bağlı JUMBO A.Ş. iş
yeri Baştemsilcisi Turgut KÜÇÜKAKÇA, TERMAL A.Ş. İşyeri Baş
temsilcisi Erdoğan TÜRKSAVAŞ, İs
tanbul 2 nolu Şubeye bağlı Gamak
A.Ş. işyeri Baştemsilcisi Ahmed ILDIZ, Gebze Şubesine bağlı Fen İş
Alüminyum A.Ş. işyeri Baştemsilcisi
Fırat GÜNEŞ, Adapazarı Şubesine
bağlı SEKMEN İşyeri Baştemsilcisi
MURAT CANLAR katıldı.
Dört sendikanın ortaklaşa düzen
ledikleri eğitim semineri, sendika eği
ticilerinin konuyla ilgili genel bilgiler
verdikten sonra katılımcıların aktif
katılımını sağlayan grup çalışması

şeklinde yapılmıştır. Seminer farklı
sendikalardan işçileri bir araya getire
rek yaşadıkları deneyimleri birbirleri
ne aktarmalarını ve ortak olarak ne
yapabileceklerini saptamaları açısın
dan önemli bir gereksinime cevap
vermiştir.
Eğitim seminerinin dört gününde
şu konular üzerinde durulmuştur. Tür
kiye ve Almanya'da sendikal çalışma
ların politik, ekonomik ve sosyal ko
şulları; Türkiye ve Almanya'da en
düstri ilişkileri kapsamında işyerlerin
de çıkarlarımızın korunması, işyeri
dışında çıkarlarımızın korunması,
sendikal demokrasi, toplu iş sözleşme
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yapma süreci ve taban insiyatifinin
sağlanması; küreselleşme, sosyal gü
venlik ve uluslararası dayanışmanın
önemi.
Eğitim seminerinin sonunda
katılımcıların hem fikir oldukları
konulardan biri hem ulusal düzeyde
hem de uluslararası düzeyde sen
dikaların eylem birliğinin ve bunun
da ötesinde birliktelik ve birleşmenin
sağlanması temennisi olmuştur. Diğer
bir ortak saptama da uluslararası
eğitim seminerlerinin sürdürülmesi ve
bu seminerlere işçi temsilcilerinin
gönderilmesidir.

İİ Temmuz 1998
Hizmet-İş Sendikası Bursa'da 97 yılında başarı
lı olan basın mensupları için bir ödül töre
ni düzenledi. Törene Hizmet-İş Genel
Başkanı Hüüseyin Tanrıverdi, Sendika
Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda
basın mensubu katıldı.

3-4 Temmuz 1998

12 Temmuz 1998

Öz İplik-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplan
tısı yapıldı.

Hizmet-İş Sendikası Bursa Şubesi'nin 4. Olağan
Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurula Sen
dika Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi
ve Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri Yusuf
Engin katılarak birer konuşma yaptılar.

5 Temmuz 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, sendika'nın Konya Şubesi 4.
Olağan Genel Kurulu'na katılarak bir ko
nuşma yaptı.

6 Temmuz 1998
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Genel Eği
tim Sekreteri Öz İplik-İş Sendikası Genel
Başkanı Yusuf Engin, Genel Sekreteri
Bayram Erdoğan'dan oluşan, Hak-İş he
yeti Adana'ya giderek deprem bölgesini
ziyaret etti. Güney Sanayi ve Yüksel
Tekstil A.Ş.'de meydana gelen hasarı ye
rinde gören heyet yaralanan üyelerimizi
de ziyaret ederek geçmiş olsun temenni ve
dileklerini iletti.

13 Temmuz 1998
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf En
gin, Sendika'nın Bursa ve Yalova Şubele
rini ziyaret etmiş ve şube yöneticileri ile
biraraya gelerek genel bir değerlendirme
yapmıştır. Engin ertesi gün, İstanbul Şu
besini ziyaret etmiş ve şube yöneticileri
ile görüşmüştür.

15 Temmuz 1998
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Portekiz'in
başkenti Lizbon'da Avrupa Başkentleri
Sendikalarının düzenlediği Konferansa
katıldı. Konferansta İstihdam, Ücretler,
Çalışma Saatleri ve Devletin Sosyal Hiz
metleri konuları tartışıldı.

9 Temmuz 1998

19 Temmuz 1998

Moskova AHISKA Türkleri Vatan Cemiyeti
Başkanı Yusuf Selveroğlu Hak-İş'i ziyaret
ederek Genel Başkan Salim Uslu ile gö
rüştüler.

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezi Bolu/Abant'ta toplu piknik düzenledi. Basın
mensuplarının da davet edildiği pikniğe
Hizmet-İş Genel Başkanı Hüseyin Tanrı
verdi ve yöneticiler katıldı.

10 Temmuz 1998

22 Temmuz 1998

Memur-Sen Genel Başkanı Akif İnan ve Yöne
tim Kurulu Üyeleri Hak-İş'e bir ziyarette
bulunarak, Genel Başkan Salim Uslu ve
Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştüler.

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, İspanya Baş
bakanının Türkiye'ye gelişi nedeniyle İs
panya Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyo
na katıldı.
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23 Temmuz 1998

24 Temmuz 1998

Genel Başkanı Salim Uslu başkanlığında Hakİş Yönetim Kumlu Üyeleri Müstakil Sa

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Kanal A Televizyonu'nda can
lı olarak yayınlanan "Politik A" programı
na katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı İ. Melih Gökçek'in de katıldığı
programda Ankara Büyükşehir ve diğer
ilçe belediyelerinde uyuşmazlıkla sonuç
lanan Toplu İş Sözleşme süreci tartışıldı.

nayici İşadamları Derneği (MÜSİAD)'ın
Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.

23 Temmuz 1998
Genel Başkan Salim Uslu ve Genel Başkan Da
nışmanı Osman Yıldız Federal Almanya
Cumhuriyeti Meclis Başkanı Prof. Dr. Ri
ta Susmuth'un Türkiye ziyareti nedeniyle
Ankara Hilton'da verilen kokteyle katıldı.

25 Temmuz 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Sendikanın Ankara Şubeleri'nin düzenlemiş olduğu "Kölelik Ücreti
ne Hayır" mitingine katıldı. Mitinge Öz
İplik-İş Genel Başkanı Yusuf Engin ile
birlikte sendika Yönetim Kurulu da katıl
dı.

23 Temmuz 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Sendika Genel Merkez'inde
Büyükşehir Belediyesi işyerlerindeki grev
kararı ile ilgili bir basın toplantısı düzen
ledi.

26 Temmuz 1998
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf En
gin, Kahramanmaraş'ta Arsan Tekstil A.Ş.
işyerine ait aracın kaza yapması sonucu
yaralanan sendika üyelerini ziyaret ederek
geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

23 Temmuz 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Dünya Radyo'nun düzenlediği
Cumhuriyetin 75. Yılı Kutlama Gecesi'ne
katıldı.

27 Temmuz 1998
23 Temmuz 1998

Liberal Parti Genel Başkan Vekili Babür Benderlioğlu ile Basın Danışmanı Hüseyin
Uçar, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu'ya bir nezaket ziyaretinde bulundular.

Hak-İş Genel Sekreteri ve Özçelik-İş Sendikası
Genel Başkanı Recai Başkan Kanal 9 te
levizyonunda Prof. Dr. Osman Altuğ'un
hazırlayıp sunduğu programa konuk ola
rak katıldı. Programda Çalışma Hayatının
çeşitli sorunları ele alındı.

27 Temmuz 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Bingöl, Genç, Solhan, Muş,
Bitlis, Ahlat ve Tatvan'ı kapsayan üç gün
lük bir ziyaret düzenledi. Başta belediye
başkanları olmak üzere, belediyelerde ça
lışan sendika üyelerini de ziyaret eden
Tanrıverdi, bölgenin karşılaştığı sorunlar
hakkında bilgi aldı.

24 Temmuz 1998
Özçelik-İş Sendikası Karabük'te bir miting dü
zenleyerek, son gelişmelerle ilgili olarak
Kardemir işçisine bilgi verildi. Özçelik-İş
sendikası Genel Başkanı Recai Başkan,
miting meydanında bir konuşma yaptı.
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31 Temmuz 1998
Türk-İş'in 46. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle
Dedeman Otelinde düzenlediği panele
Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız
ve Basın Danışmanı Aydın Ünal Hak-İş'i
temsilen katıldılar.

29 Temmuz 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Sendika ile Bitlis Belediyesi
arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi im
za törenine katıldı.

29 Temmuz 1998
Hizmet-İş Sendikası Ankara'da sivil toplum ku
ruluşlarına bir akşam yemeği düzenledi.
Daha sonra Hak-İş Genel Başkanının da
katıldığı gecede Ankara Büyükşehir Belediyesindeki grevle ilgili brifing veriildi.
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüse
yin Tanrıverdi, Genel Sekreter Mahmut
Arslan, Öz İplik-İş Sendikası Genel Baş
kanı Yusuf Engin katıldı. Ankara Büyük
şehir ve diğer ilçe belediyelerinde devam
eden TİS uyuşmazlığı hakkında katılan
gönüllü kuruluşlar yetkililerine bilgi ver
di.

31 Temmuz 1998
Hak-İş'e bağlı Öz Gıda-İş Sendikası Ankara
Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan işçiler
adına TİS imza töreni düzenledi. Törene
Öz Gıda-İş Sendikası Genel Mali Sekrete
ri Settar Arslan ve Sendika Avukatı Semih
Temiz katıldı.

2 - 9 Ağustos 1998
Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin ve
Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız,
Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Yaz Okulu Eğitim Programına ka
tıldılar.

2 Ağustos 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Altındağ Belediyesi tarafından
düzenlenen "Geleneksel 9. Karapürçek
Yağlı Güreşleri"ne katıldı.

3 Ağustos 1998

29 Temmuz 1998
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Recai Baş
kan, Kırıkkale'de MKE örgütlenmesinin
tamamlanması üzerine bu ilde bir toplantı
düzenleyerek basına ve işçilere bilgi ver
di.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde alınan "Grev Kararı" ile ilgili Kanal
7 ve Ostim TV'de canlı yayın programına
katılarak gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

4 Ağustos 1998

30 Temmuz 1998
Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Hak-İş'i ziyaret
ederek Genel Başkan Salim Uslu ve Yö
netim Kurulu Üyeleri ile görüştüler. Ziya
rette bir basın toplantısı da düzenlendi.

Hizmet-İş Sendikası Ankara Büyükşehir Bele
diyesinde grev kararı aldı. Genel Başkan
Hüseyin Tanrıverdi, grev ile ilgili kararı
Belediye Başkanlığı binasının kapısına
basın mensupları ve kalabalık işçi toplu
luğunun önünde astı.
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5 Ağustos 1998

13 Ağustos 1998

ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras ve Parti Yöne
tim Kurulu Üyeleri Hak-İş'e nezaket ziya
retinde bulunarak Genel Başkanımız Sa
lim Uslu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile
görüştüler. Ziyarette Çalışma hayatı ile il
gili son siyasi gelişmeler ve sorunlar ele
alındı.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Sendika Genel Merkezinde
Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral'in
başkanlığında Türk-İş heyeti'nin ve Kamu-Sen Ankara Şubelerinin Greve destek
ziyaretlerini kabul etti.

13 Ağustos 1998

6 Ağustos 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tannverdi, ve diğer sendika yöneticileri
Altındağ Belediyesi ile sürdürülen TİS'in
anlaşmayla sonuçlanması üzerine düzen
lenen imza törenine katıldı.

Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Başkanı Azer Caferov hem grevdeki işçi
lere destek verdi ve hem de Hizmet-İş
Sendikası'nı ziyaret ederek Genel Başkan
Hüseyin Tanrıverdi ile görüştü.

14 Ağustos 1998

6-7-8 Ağustos 1998
Öz Çelik İş Sendikası Başkanlar Kurulu yapıldı.
Kurula, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu
ve Recai Başkan katılarak birer konuşma
yaptılar.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf En
gin, ve Sendika Genel Eğitim Sekreteri
Zekai İlkdoğan, Hizmet-İş Sendikası'nın
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kızı
lay Binası önündeki grevci işçilere destek
ziyaretinde bulundular.

9 Ağustos 1998
Öz İplik-İş Sendikası İstanbul Şubesi 5. Olağan
Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurula, Hakİş Genel Başkanı Salim Uslu, Öz İplik-İş
Sendikası Genel Başkanı Yusuf Engin,
Sendika Genel Mali Sekreteri Murat
İnanç, Genel Eğitim Sekreteri Zekai İlkdoğan katıldılar. Uslu, burada güncel si
yasi gelişmeleri değerlendiren bir konuş
ma yaptı.

14 Ağustos 1998
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf En
gin, ve Sendika Genel Eğitim Sekreteri
Zekai İlkdoğan, Ankara'da Harb-İş Sendi
kası'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı
kavşağının Amerikan Üssü girişindeki
grevci işçilere destek ziyaretinde bulundu.
Engin, burada basına bir açıklama yaptı.

17 Ağustos 1998

12 Ağustos 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Ankara Esnaf ve Sanatkarları
Odalan Birliği Başkanı Ali Rıza Ercan'ı
ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan
Avgün'ü ziyaret etti. Ziyarette Tanrıverdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi grevi ile
ilgili bilgi verdi.
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Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Hak-İş Ge
nel Sekreteri ve Öz Çelik-İş Genel Başka
nı Recai Başkan, Hizmet-İş Sendikası'nın
grevdeki üyelerine destek ziyaretinde bu
lundular. Ziyaret, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığı önünde başladı ve ken
tin çeşitli yerlerindeki grev gözcülerini zi
yaret ederek devam etti.
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26 Ağustos 1998
Hak-İş Genel Sekreteri ve Özçelik-İş Sendikası
Genel Başkanı Recai Başkan, Devlet Ba
kanı Hasan Gemici'yi ziyaret etti.

26 Ağustos 1998
18 Ağustos 1998
Hizmet-İş Sendikasına bağlı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde greve çıkan işçiler Altınpark'ta "Dayanışma Şöleni" düzenledi.
İşçileri biraraya getiren Şölene Sendika
yöneticileri yanında Hak-İş Genel Başka
nı Salim Uslu ve Hizmet-İş Sendikası Ge
nel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi katılarak
birer konuşma yaptılar.

Hak-İş Genel Sekreteri ve Özçelik-İş Sendikası
Genel Başkanı Recai Başkan, Devlet Ba
kanı Hasan Gemici'yi ziyaret etti.

27 Ağustos 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, ASKİ Genel Müdürlüğü'nde
yapılan ASKİ işçilerinin Toplu İş Sözleş
mesi oylamasına katıldı.

18 Ağusos 1998

27 Ağustos 1998

Irak Büyükelçilik Müsteşarı Tarık Ahmet Hamadi, Hak-İş'i ziyaret ederek Genel Baş
kan Salim Uslu ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Ça
ğan ve Sosyal Sigortalar Kurumu Yöne
tim Kurulu Hak-İş'i ziyaret ederek Genel
Başkan Salim Uslu ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ile görüştüler.

20 Ağustos 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Ankara'da devam eden grevle
ilgili olarak Ostim TV ve Mesaj Radyo'da
canlı yayın programına katıldı.

21 Ağustos 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Türkiye Körler Federasyonu
Başkanı ve beraberindeki heyetin grevde
ki üyelerine destek ziyaretlerini kabul etti.

27 Ağustos 1998
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim
Uslu, Yerel Televizyonlar Birliği'nin Hilton'da verdiği kokteyle katıldı.

28 Ağustos 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, 22 gün devam eden ve üyele
rimizin oylaması ile kabul edilen sözleş
menin son durumuna ilişkin bilgi vermek
üzere bir basın toplantısı düzenledi.

25 Ağustos 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Ankara Büyükşehir Belediye
si'nde devam eden grevin gelinen son du
rum ve işverenin en son teklifi hususunda
bir değerlendirme yapmak üzere açık ha
vada yapılan gizli oy ve açık tasnif oyla
masına katıldı. Çalışma hayatı boyunca
ilk kez Toplu İş Sözleşmesi böyle bir
usulle kabul edilmiş oldu.

28 Ağutsos 1998
Hak-İş Genel Sekreteri ve Özçelik-İş Sendikası
Genel Başkanı Recai Başkan, Kardemir
Yönetim Kurulu toplantısına iştirak etti.

28 Ağustos 1998
Hak-İş Genel Sekreteri ve Özçelik-İş Sendikası
Genel Başkanı Recai Başkan Kardemir
Yönetim Kurulu toplantısına iştirak etti.
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29 Ağustos 1998

3 EYLUL1998

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin

Hak-İş Genel Sekreteri ve Öz Çelik-İş Genel

Tanrıverdi ve Sendika Yöneticileri, Irak

Başkanı Recai Başkan, Çalışma ve Sos

İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Baş

yal Güvenlik Bakanı Nami Çağan ı ma
kamında ziyaret ederek bazı sendikal
problemleri iletti.

kanı ve aynı zamanda milletvekili olan

Mahmut Fadıl Garib ile birlikte Kastamo
nu Belediyesi'nin düzenlediği ve Sendika

4 EYLÜL 1998

Şube Başkanı Mustafa Çağlı'nın da ağası

Konfederasyonumuz Genel Başkanı Salim Us
lu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfe
derasyonu (KESK ) in İstanbul da yapılan
II. Olağan Genel Kurulu na katılarak bir
konuşma yaptı.

olduğu "12. Arnavutoğlu Yağlı Güreşleri"

törenlerine katıldı. Törende Kastamonu
Belediyesi adına İçişleri Eski Bakanı Mu

rat Başesgioğlu da Hizmet-İş Sendikası
Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'ye bir
teşekkür plaketi verdi.

4 EYLÜL 1998

30 Ağustos 1998
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş

Hak-İş Genel Sekreteri ve Öz Çelik-İş Genel
Başkanı Recai Başkan Kardemir Yönetim
Kurulu toplantısına katıldı.

Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Tanrı
verdi, "30 Ağustos Zafer Bayramı" müna

4 EYLÜL 1998

sebetiyle Keçiören Belediyesi Başkanlı

Öz Çelik-İş Genel Başkanı Recai Başkan
BRTV de canlı yayına katılarak çalışma
hayatı ile ilgili çeşitli konularda fikirlerini
beyan etti.

ğının düzenlediği "Zafer Haftası Müzik
ve Eğlence Gecesi"ne katıldı.

1 EYLÜL 1998
Daha önce ülkemiz içindeki bazı kuruluşlara zi

yaretlerde de bulunan Irak İşçi Sendika
ları Konfedarasyonu Başkanı Fadıl Garip,

Hak-İş Genel Merkezi nde Genel Başka
nımız Salim Uslu ve

Yönetim Kurulu

Üyelerimiz Irak halkının içinde bulundu
ğu zor şartlara ilişkin ortaklaşa Basın top
lantısı yaptılar.

4 EYLÜL 1998
Öz İplik-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Adana
da toplandı .Başkanlar Kurulu, toplantıda
ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik duru
munu, Yeni Vergi Yasası nın kayıt dışı is
tihdamı kayıt altına almaya yönelik so
runlarını ve Tekstil Sektöründe başlayan
TİS görüşmelerine ilişkin sektörün ve ça
lışanların durumunu ve taleplerini deİerlendirdi.

2 EYLÜL 1998
Hak-İş Genel Sekreteri ve Öz Çelik-İş Genel

Başkanı Recai Başkan Devlet
Rüştü Kazım Yücelen'i

Bakanı

ziyaret ederek

bazı sendikal sorunları iletti.

6 EYLÜL 1998
Öz İplik-İş Sendikası Adana Şubesi 3. Olağan
Genel Kurulu yapıldı. Başkanlıa Mustafa
Sarıgün tekrar seçildi.
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11 EYLÜL 1998
Hak-İş Konfederasyonu Araştırma Uzmanı Ş
ahin Serim Milli Eİitim Bakanlı
ı nın 31 Aİustos 1998 tarihinde Başkent
ÖğretmenEvi nde düzenlediği 16. Milli
Eİitim Şurası (Ön Komisyon ) çalışmala
rına Hak-İş i temsilen katıldı.

6 EYLÜL 1998

12 EYLÜL 1998

Öz Çelik-İş Genel Başkanı Recai Başkan Kara

Hak-İş Genel Sekreteri ve Öz Çelik-İş Genel
Başkanı, Recai Başkan Sendika nın İstan
bul 1 No lu Şubesi nde bir basın toplantı
sı düzenledi. Basın toplantısında Türk
Metal Sendikası nın
Seydişehir ve
MKEK işyerlerinde başvurduğu sahteci
likleri kamuoyuna duyurdu.

bük te basın toplantısı düzenledi.

7 EYLÜL 1998
Hak-İş Konfederasyonu Araştırma Uzmanı Ş
ahin Serim Cumhuriyet Halk Partisi nin

Ankara Stad Otel de düzenlediği Ulusal
SağlıkSistemi Modeli konulu konferansa

14 EYLÜL 1998

Hak-İş adına katıldı.

Hak-İş Genel Sekreteri ve Öz Çelik-İş Genel
Başkanı Recai Başkan bazı sendikal so
runlarla ilgili olarak Devlet Bakanı Hasan
Gemici yi ziyaret etti.

10 EYLÜL 1998
Konfederasyonumuz Genel Başkanı Salim Us

14-15 EYLÜL 1998

lu, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin

Hak-İş Genel Eİitim Sekreteri ve Öz İplik-İş
Sendikası Genel Bakanı Yusuf Engin ve
Öz İplik İş Sendikası Genel Mali Sek
reteri Murat İnanç, Avrupa İşçi Sen
dikaları Konfederasyonu Tekstil, Giyim
ve Deri İşçileri Birliği nin (ETUF-TCL)
İcra Kurulu Toplantısı na katıldılar.

Tanrıverdi ve Genel Eİitim Sekreteri Yu

suf Engin, Liberal Demokrat Parti Genel
Başkanı Besim Tibuk u makamında ziya
ret ederek güncel gelişmeler ve hukuk

devletinin nasıl olması gerektiği ile ilgili

görüş alışverişinde bulundular.

15 EYLÜL 1998
Yerel Televizyoncular Birliği Başkanı Şeyda
Açıkkol beraberinde Yerel Televizyon
cular Birliği Yöneticileri ve 60 ildeki
Yerel Televizyonların sahiplerinden
oluşan bir heyet, Hak-İş Genel Başkanı
Salim Uslu yu" ziyaret ederek İlkeli
Yayıncılık Projesi hakkında görüştüler.

11 EYLÜL 1998
Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan ve

Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan, Genel
Başkanımız Salim Uslu Başkanlıında Yö

netim Kurulu Üyelerimizi ziyaret ederek,

16 EYLÜL 1998

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıının

Hak-İş Basın Danışmanı Aydın Ünal,CHP nin
hazırladıı Sosyal Güvenlik Sistemi Refor
mu Toplantısı na Hak-İş i temsilen katıl
dı.

Sigortalı Çalış, Sendikalı Ol Kampanyası

ve özelleştirme başta olmak üzere çeşitli
konularda görüş alışverişinde bulundular.
EKİM'98
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17 EYLÜL 1998

22 EYLÜL 1998

Öz Çelik-İş Sendikası ile MESS İşvereni
arasında Grup Toplu îş Sözleşmesi im
zalandı.

Hak-İş Konfederasyonu Araştırma Uzmanı Ş
ahin Serim Çalışma Sosyal Güvenlik
Bakanlıı nca düzenlenen İşçi Saİlıı ve İş
Güvenliği Haftası hazırlık çalışmalarına
Hak-İş adına katıldı.

18 EYLÜL 1998
Konfederasyonumuz Genel Başkanı Salim Us
lu, Akdeniz Gazeteciler Derneİi nin An
kara da düzenlediği Yılın Adamları Ödül
leri Töreni nde Yılın Sendikacısı Ödülü
verildi

19 EYLÜL 1998
Öz Çelik-İş Sendikası İskenderun Şubesi nin 3.
Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kurul da
Sendika Başkanı Recai Başkan bir konuş
ma yaptı.

20 EYLÜL 1998
İstanbul da düzenlenen Sigortalı Çalış, Sigor
talı Çalıştır Kampanyası mitingine Baş
bakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Çalışma
Sosyal ve Güvenlik Bakanı Nami Çağan,
Kofederasyonumuz Genel Başkanı Salim
Uslu ve Hak-İş Yönetimi, Türk-İş Genel
Başkanı Bayram Meral, DİSK Genel Baş
kanı Rıdvan Budak ve tüm sendikaların
şube yönetimleri ve temsilcileri ve
kalabalık olarak işçiler katıldılar. Uslu da
bir konuşma yaptı.

26 EYLÜL 1998 - 2 EKİM 1998
Öz Çelik-İş Sendikası, Birleşik Metal, Dok
Gemi-İş ve Alman IG Metal Sendikası nin
ortaklaşa düzenledikleri Eİitim Semineri
nin 2.si İstanbul Pavli adasında yapıldı.

27 EYLÜL1998
Öz Çelik-İş Sendikası İstanbul 1 No lu Şubesi
nin 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Genel Kurula, Hak-İş Genel Başkanı
Salim Uslu Öz Çelik-İş Genel Başkanı
Recai Başkan katılarak birer konuşma
yaptılar.

27 EYLÜL 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tannverdi, Sendika nin Aksaray Şubesi
ne 2. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Genel Kurulda, önceki yönetim güven
tazeledi ve tekrar Yaşar Kılıç Başkan
seçildi.

21-26 EYLÜL 1998
Hak-İş Genel Sekreteri Recai Başkan ve Genel
Başkan Danışmanı Osman Yıldız, Polon
ya nin Solidarnos (Dayanışma) Kon
federasyonu nun, Polonya nin Ziazd şeh
rinde yapılan Genel Kurulu na katıldılar.

28 EYLÜL 1998
Hak-İş Basın Danışmanı Aydın Ünal, Friedrich
Ebert Vakfı ile CHP nin ortak düzenlediği,
Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemi
konulu seminere Hak-İş adına katıldı.

22 EYLÜL 1998
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin
Tannverdi, Ankara Büyükşehir Beldiyesi
nde yapılan Grev ve Toplu İş Sözleş
mesinin son durumu hakkında açık
lamalar yapmak üzere Dünya Radyo da
canlı yayına katıldı.

28-29 EYLÜL
Hak-İş Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız,
ETUC Genel Kurulu na yönelik Brüksel
de yapılan hazırlık toplantısına Hak-İş
adına katıldı.
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A BRIFF LOOK AT THIS ISSUE
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Since this year is the 75

anniversary of foundation of i

Turkish Republic, Hak-İş President Salim
Uslu devoted his editorial to this issue. He

-c£*Sr~C.

THE REPUBLIC

publican

consiousness

and

maturity.

When the society as majority, individual

and all kinds of civil organisations, starts
In this issue, xfjRiCtYF'yf
Hak-İş
Magazine KONUŞMAK

to prove its consciousness and determina

wanted to discuss the Re

edoms of all in every case, the way to

tion to defend fundemental rights and fre

emphasises that celebration activities of

public from a different point of view. In

wards true democracy and republic will be

the framework of celebration of 75:1, anni

opened.

the Republic should have 2 dimensions.

versary of foundation of Turkish Repub

Mustafa Aydın insists that, what is im

First dimension has to be turning this ce

lic,.some questions on the Republic were

portant for a political system is not the na

lebration to a means of gathering different

directed to a group of scholars and journa

me of it only, but the content of it. Despi

parts of the society irrespective of their* _

lists.

te ethnic and cultural differences of mo

political views, and uniting them around a

common purpose. The second dimension

has to be consisted of reviewing 75 years
period from different perspectives, and of
making a self-criticims. The most impor

tant use of this 75'^ year celebrations wo
uld be discussing our faults and deficien

cies sincerely and scientifically Uslu

1) In its 75lh year, what is the place and

dern times, republic is a respected politi

situation of our Republic in the context of

cal system. However, it is impossible to

,, its past and future?

claim that in its 75"" year, the content of

2) From the point of view of contem

the Turkish Republic is filled appropri

porary industrialization and economic as

ately. The main reason of this is the fact that,

pects of modern world, social criteria,

although the Republic can only be reali

where the Turkish Republic stands?

zed in a "social state", the political struc

3) How do you see the economic pro
file of our Republic?

ture is tried to be converted to a rude "po
litical state" by the ruling elite.

concludes by advising that we have to ce

4) How plans should we developso

Ismail Üst states that where we have

lebrate 75'h year with wishes and de

that both our Republic is saved and de

arrived is a general agreement on the "re-

mands of more freedom, more democracy,

mocracy is fully implemented?
In his article titled "Debate of the Re

pulican" regime, but the content of this re

public in its 75lh year", Prof. Dr. M. Naci

according to civil and democratic princip

more justice and a more hurnanlyiife.

public is widely debated. Needs to base it

Bostancı states that in its 75th year past,

les are strongly emphasised. Democratic

the profile of the country changed drama
tically. But the question is that apart from

and civil society can only be achieved
democratic parties and cadres to the prob

kes an assessment about the 2 day strike

the "natural" part of this trend, how much
of this change is a product of will and be

of Hizmet-İş Union in Ankara Greater

longs to social leaders? Prof. Bostancı cla

City Municipality in the framework of

ims that unlike Rousseau's theory, politi

ciety.
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan says that
republic, by definition, is a
kind of political organization
in which the citizens are active
both in determination of pub
lic politics and carrying out
public affairs. When we look at the 75,h
year performance of Turkish Republic
from this point of view, what we see is not
heartwarming and hopeful. In Turkey, the
only "success" achieved for the sake of re
public happened to be the abolishment of
the throne. However being such a republic
does not have contemporary value, beca
use whereas many republics in our contemporry world are shameful examples in
terms of human values, many monarchies
are very good examples of contemporary
universal ideals. In most parts of the Re
publican period, the citizens were neither
free nor their will were sovereign in pub
lic affairs.

@J"ndem
Hak-İş and Agenda

In "Hak-İş and agenda", Aydın Ünal ma

wrong speculations developed around the
terms "brother's fight", "political parties"

and "Islamists". He also talks about the

cal power is not a "general will" represen

ting the society. Therefore, it is unthinkab
le for such a formed power to have unli

mited anthority over the society. In the

23^ anniversary of foundation of Hak-İş

modern world, individuals, voluntary or

Confederstion.

interest group organizations must have the

^

Events To Be

Remembered
- Uncertainly in Politics and Elections
Riddle
- Approval of Tayyip Erdoğan's Penalty
- Struggle with mafia or a new speculati

right to express themselvels and to try to
spread their beliefs. Therefore we have to
move away from a state equipped with in
tense ideolojical references to a more

simple, easily understandable, and a prag
matic state understanding defined with

basic references.

Ömer Laçiner claims that we have a

on?

long way and obstacles to escape from tra

- As other leftists go to moon, ours go

ditional political culture which sees Re

are still pedestrian

public and its sine-quo-non principles,

- Turkey is on fire line

such as fundamental rights and fredoms

- Lynch attemt for a president

and public will, as tools to be used for the
benefit of a few, and a long way to a Re
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through producing solutions by civil and
lems that are faced in all fields of the so

According to Yılmaz

dated 27 July 1998 was accepted in the

Tezkan, there are discom

Executive Committe meeting of ETUF-

forts in state-society relati

TCL on 14-15 September. After the accep-

ons. While inheriting Otto

man heritage, the Republic
has also inherited its state

tence of membership, Öz İplik-İş Presi

dent Yusuf Engin gave a speech and stated

understanding. It cannot be observed that

that with this important development, Öz

the rulers in all levels are aware of the fact

İplik-İş will integrate to European trade

that they are in service of the society. Our

union movement and will become a part

Republic could not bring the state to per

ner of it.
Öz Gıda-İş became a
member of ECF-IUF (Euro
pean Committe of Food, Ca
tering and Allied Worker's
Unions within the IUF).
In his press decleration, Öz Gıda-İş
General Secretary Agah Kafkas stated that
in a period when the Turkish-European re
lations are frozen, this membership is very
important and contains crucial messages.
He added that with this membership, Öz
Gıda-İş has become a part of European
Trade Union Movement.

ceive that it exists only for the people.
In his critical article tit

led "The Republic is three
times older than me", Suavi
Kemal Yazgıç claims that

we learned the Republic as
a list of duties and obligations to the state
which somebody defends against domes

tic and foreign threats (on behalf of us)
and which insistenthy starts with capital

S.

JA
r

de a presentation to the summer school
participants on Turkey-European Union
relations.
Language Learning Seminar of
ETUC

"Language

learning"

seminar

of

which is organized by ETUCO (European
Trade Union College) department of

ETUC (European Trade Union Confede
ration) was held on 1-4 October in Mödlig, Austria. Hak-İş is represented by Press

Advisor Aydın Ünal in the seminar. The
seminar aimed at sharing experiences and
methods used in foreign language courses

According to Mustafa

of trade unions. Moreover, the role of in

Everdi, the Turkish Repub

ternet as a new method in language lear
ning and teaching was debated among the

lic could not form an ethic

participants.

approved and accepted by

the society. However, the

Yusuf Engin

first generation of the Re

In his article titled

public was idealist, devoted and ethically

consistent. Today, the most important
threat directed towards the Republic is the

loss of problem solving capability of poli
tics and the loss of public support to poli
tical solutions. What is worse, is an image

of broken and spreaded society. And it is
normal to have such a picture when the

republic is not indexed to democracy.

Öz

İplik-tş

became

a

member of ETUF-TCL (Eu
ropean Trade Union Federa
tion-Textiles, Clothing, and

Leather). After membership of Hak-İş to
ETUC (European Trade Union Confede
ration) affiliated unions also increased
their effort to improve their relations and
cooperation with other organizations in

their filed. The application of Öz İplik-İş

Recai Başkan was present in Solida
rity Congress.
Hak-İş General Secretary Recai Baş
kan and Assistant to the President Osman
Yıldız participated in the General Cong
ress of famous Polish Solidarity Union
(NSZZ). In the Congress held between
24-26 September, Marian Krzalewski was
elected for a third term as the President.
ETUC, (European Trade Union
Confederation) Summer School.
Summer school was held between 2-9
August 1998 in Bulgaria. Hak-İş General
Secretary for Education Yusuf Engin and
Assistant to the President Osman Yıldız
participated to the summer school. The
problems of Easten Europe and Balkan
Region were discussed in detailed and ela
borated from the paint of view of workers.
Yusuf Engin gave a seech on Kosova in
which he emphasised that Kosova should
be protected against attacaks, otherwise it
will be a disgrace for the humanity in the
edge of a new century. Osman Yıldız ma

EKİM'98

79

HAK-İŞ

"From Different Agendas

to the Needed Agenda",
Yusuf Engin, Hak-İş Ge

neral Secretary of Educa
tion, claims that Turkey has two faces:

One being the face that the media wants to
see, the other is that the media does not
want to see. No matter how much civil so
cietal organizations effort, the second face
which shows the problems of human

rights, democratization, freedom, terror,
social security, unemplayment, poverty, is
not brought to agenda.
Yusuf Engin emphasisez that this face

of Turkey has to be shown, the bariers put
in front of the society have to be lifted. He
concludes that, while every country is

preparing itself for the 21" century, Tur

key should not lose its potential by
"wrong choices".
In this sisue of Hak-İş Magazine news
from Trade union activities, statements
and other managers are chronologically
included.

FARKLI GÜNDEMLERDEN
OLMASI GEREKEN GÜNDEME...
Türkiye, sürekli olarak tarihsel bilinçaltında kodlu 'yüzleri'nden
hangisini ortaya çıkaracağını hesap edemeyen/etmeyen bir görüntü
içerisinde...
Bu yüzler, zaman zaman değişiyor...
Bazen birkaç yüzü birden sergileyen Türkiye'nin, şu an açık ve gizli

Yusuf ENGİN

olmak üzere görüntüye çıkan iki yüzü var...
Birisi: Medyanın göstermek istediği yüz...
Diğeri: Medyanın göstermek istemediği asıl yüz.
Medyanın gösterdiği yüzde; Clinton'un aşkları, Çeteler, Skandallar,
Kasetler var. Göstermediği yüzde ise, Hukuk, İnsan Hakları,
Demokratikleşme, Özgürlük, Geçim Sıkıntısı, Terör, Sosyal Güvenlik, Gelir
Dağılımı Adaletsizliği, Yoksulluk, İşsizlik, Kayıtdışı Ekonomi, vs... var...

Sivil toplum örgütleri istediği kadar çırpınsın bu ikinci yüz 'vizyona
sokulmuyor'. Sokulsa bile 'rahatsızlık vermeyecek kadar' gösterimine
müsaade ediliyor.
Kim müsaade ediyor veya etmiyor? Ya da bütünüyle kontrol altında mı
bu yönlendirmeler? Doğrusu bu soruya toptancı bir yaklaşımla 'evet' veya

L

toplumun
önüne konan
bariyerler
kaldırılmalıdır!
Potansiyel enerjisini
tüketmemeli ve
kendini bitkin
düşürmemelidir!

'hayır' demek oldukça zor.
Yani?
Türkiye, bu yakadan bakılınca müthiş bir hızla hedefine giden bir araç
görüntüsü sergiliyor. Oysa asıl görüntü öyle değil: Freni patlayarak
kontrolden çıkan aracın olağanüstü bir hızla kısa mesafedeki hızını yaşıyor.
Aracın bir buzdağına çarpıp parçalanmadan kontrol altına alınması
oldukça zor görünüyor. Evet... Türkiye bu 'yüzü'nü sergilemekten
kurtarılmalıdır?
Toplumun önüne konan bariyerler kaldırılmalıdır!
Potansiyel enerjisini tüketmemeli ve kendini bitkin düşürmemelidir!
İçindeki kültürel, etnik, sosyal, ekonomik, siyasi, vs... farklılıkları
hazmedebilmelidir!
Zaaflarla malul ülke görüntüsünden kurtulabilmelidir!
Kendini kendi gerçek formatlarıyla tanımlamalıdır!
Dönüşerek devam ettirilmeye çalışılan ve Türkiye realiteciyle
örtüşmeyen dayatmalarla toplum zorlanmamalıdır!
Türkiye;
Demokrasi tartışmalarından gerçek demokrasiye,
Laiklik tartışmalarından gerçek laikliğe,
İnsan hakları ihlllerinden gerçek insan haklarına kavuşabilmenin
formülasyonlarını bulabilmelidir!
Yani Türkiye;
Kendi kendini tahrip cinnetinden vazgeçmelidir.!
İç sıkıntılarını atabilmelidir!
Kendi halkına servis verdiğini unutmamalıdır! kendi gerçekliği
içerisinde ne olabilecekse olmalıdır!
Her ülke kendini 21. Yüzyılın 'yıldız olmaya aday' ülkeliğine
hazırlarken, Türkiye potansiyelini 'yanlış tercih'lerle yok etmemelidir!
EKİM'98 80 HAK-İŞ

Cumhurbaşkanı
ayın Süleyman Demirel'in
eşrifleri ile Hak - İş;
! yeni hizmet

binasının
içiliş törenini yapıyor,

globalleşmeyi ve
"»ölgesel sendikal işbirliğinin
artışıldığı uluslararası
.oplanüyı gerçekleştiriyor

Cumhuriyet'in
c cmişbeş yılı
ekinlikleri ile ilişkilendirdiği
Yarınki Tükiye Konferansları"
ie de geleceği tartışıyor.
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23. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
KUTLAMA ETKİNLİKLERİ
22 EKİM 1998 PERŞEMBE

AÇILIŞ KONUŞMALARI
10.00 Açış Konuşması
Salim USLLI
Genel Başkan
Protokol Konuşmaları
Yer: Hak-İş Konfederasyonu Konferans Salonu
(Tunus Cad. No: 37 Kavaklıdere ANKARA)
19.00 Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu ve Kültür Etkinlikleri
Yer: Dedeman Oteli - Avizeli Salon

23 EKİM 1998 CUMA
09.00 ULUSLARARASI TOPLANTI
"Globalleşme Sürecinde Uluslararası Sendikal Hareket ve
Bölgesel Sendikal İşbirliğinin Geliştirilmesi"
10.30 Ara
12.00 Öğle Yemeği
14.00 Toplantının Devamı
Yer: Hak-İş Konfederasyonu Konferans Salonu
(Tunus Cad. No: 37 Kavaklıdere ANKARA)

24 EKİM 1998 CUMARTESİ

10.00 CUMHURBAŞKANI SN. SÜLEYMAN DEMİREL'İN
TEŞRİFLERİ İLE YENİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİ
10.15 CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL'İN KONUŞMASI
10.30 YARINKİ TÜRKİYE KONFERANSLARI
"Bilgi Çağı Sendikalizmi"
Şeref OĞUZ/ Milliyet Gazetesi Ekonomi Bölümü Şefi
12.00 Öğle Yemeği
14.00 "21. Yüzyıl'da Yetkin İnsan Yetiştirmek"
Dr. Erdal ATABEK/ Yazar
17.30 KAPANIŞ
Yer: Hak-İş Konfederasyonu Konferans Salonu
(Tunus Cad. No: 37 Kavaklıdere ANKARA)

